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«Μόρφωση δεν είναι η εκμάθηση διαφόρων πραγμάτων  

αλλά η εκπαίδευση του νου ώστε να μπορεί να σκέφτεται» 
Άλμπερτ Αϊνστάιν  (1879 -1955 ) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2020 σελ. 

15.00 – 16.00: Εγγραφές (οι εγγραφές θα συνεχίζονται μέχρι το Σάββατο η ώρα 13.30) 4 

16.00 – 16.55: Τελετή έναρξης 4 

16.55 – 18.30: 1η Συνεδρία – Εισαγωγικές ομιλίες 4 

19.00 – 21.00 Διαγωνισμός για μαθητές: Δωμάτιο διαφυγής 11 

19.00 – 19.40: 2η, 3η και 4η Συνεδρία 5 

19.40 – 20.20: 2η, 3η και 4η Συνεδρία 6 

20.20 – 21.00: 2η, 3η και 4η Συνεδρία 7 

Σάββατο 07 Μαρτίου 2020   

09.00 – 21.00 Διαγωνισμός για μαθητές: Δωμάτιο διαφυγής 11 

09.00 – 09.40: 5η, 6η και 7η Συνεδρία 8 

09.40 – 10.20: 5η, 6η και 7η Συνεδρία 9 

10.20 – 11.00: 5η, 6η και 7η Συνεδρία 10 

11.30 – 13.00 Spartan Corpus: Yπόθεση βιομηχανικής κατασκοπίας 11 

11.30 – 13.30 «Νήσος Κύπρος: Έτος 39 μετά την Ενεργειακή Καταστροφή» 11 

11.30 – 20.00 Δέκαθλο Φυσικής 11 

11.30 – 13.00 Ο μαθητής κατασκευαστής 11 

12.00 – 18.00 Έκθεση αφισών που παρουσιάζονται στα πλαίσια του 9ου Συνεδρίου 12 
12.00 – 18.00 Κατάλογος Αφισών που βρίσκονται στην έκθεση 25-30 

12.00 – 18.00 Έκθεση κατασκευών που παρουσιάζονται στα πλαίσια του 9ου Συνεδρίου 12 

12.00 – 18.00 Κατάλογος Κατασκευών που βρίσκονται στην έκθεση 22-24 

12.00 – 18.00 Διερευνώντας το «παράδοξο των διδύμων» μέσα από την εικονική πραγματικότητα 12 

12.00 – 18.00 Τηγανοκίνηση και Καινοτομία 13 

12.00 – 18.00 Επίδειξη Συστημάτων Laser 13 

15.00 – 16.00 Ηλιακή παρατήρηση με εξειδικευμένο τηλεσκόπιο (φίλτρο Ha) 13 

15.30 – 18.00 CSI: Συλλέκτης εγκεφάλων, ένας κατά συρροή δολοφόνος 14 

15.30 – 18.00 Η επιστήμη της τηλεπισκόπησης: μέθοδοι παρατήρησης της γης από δορυφόρους και εναέρια μέσα 14 

16.00 – 18.00 Κυνήγι Θησαυρού 14 

18.00 – 20.00 8η Συνεδρία – Κεντρικές ομιλίες 15 

20.00 – 21.00 Νυκτερινή Παρατήρηση Ουράνιων αντικειμένων 15 

Κυριακή 08 Μαρτίου 2020   

09.00 – 13.00 Διαγωνισμός για μαθητές: Δωμάτιο διαφυγής 11 

09.00 – 09.40: 9η, 10η και 11η συνεδρία 16 

09.40 – 10.20: 9η, 10η και 11η συνεδρία 17 

10.20 – 11.00: 9η, 10η και 11η συνεδρία 18 

11.30 – 12.40: CSI: Συλλέκτης εγκεφάλων, ένας κατά συρροή δολοφόνος 14 

11.30 – 12.10: 12η, 13η και 14η συνεδρία 19 

12.10 – 12.50: 12η, 13η και 14η συνεδρία 20 

12.50 – 13.30: 12η, 13η και 14η συνεδρία 21 

13.30 – 14.00: Τελετή Λήξης του 9ου Συνεδρίου 21 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Μόρφωση δεν είναι η εκμάθηση διαφόρων πραγμάτων  

αλλά η εκπαίδευση του νου ώστε να μπορεί να σκέφτεται» 
Άλμπερτ Αϊνστάιν  (1879 -1955 ) 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020  

15.00 – 16.00  Εγγραφές  

 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 9ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Akamas Conference Centre)  

16.00 – 16.30 Φυσική και Μουσική 
Ομάδα μαθητών:  Φιλίππου Πασχάλια, Τσούκα Αθανασία  Βερονίκη, Βάγκαλη Ιωάννα  Δέσποινα, Περικλέους Μαράια  Χαρά, Ζαντίδης Ραφαήλ  

Συντονίστρια καθηγήτρια: Κρίστια Αποστολίδου 
Λανίτειο Μουσικό Γυμνάσιο Λεμεσού 

Η φυσική είτε για τη δυσκολία της είτε για ερμηνεία φαινόμενων πάντοτε αποτελεί πηγή έμπνευσης (είτε καλής είτε κακής) για τη σύνθεση τραγουδιών. Ακούγονται από τους μαθητές τα 
τραγούδια: «Περί Φυσικής» (Μουσική/Στίχοι: Ορφανουδάκης Γιώργος και Σελεζνιώφ Κωνσταντίνος/Ορφανουδάκης Θάνος, Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης) και «Βιβλίο Φυσι-
κής» (Μουσική/στίχοι από τη μαθήτρια Φιλίππου Πασχαλία που βρίσκεται και στην ομάδα των μαθητών που παρουσιάζουν τη μουσική έναρξη του 9ου Συνεδρίου Μαθητών Καθηγητών για τις 
Θετικές Επιστήμες.  

16.30 – 16.55  Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί  
Καλωσόρισμα από την Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής και Διευθύντρια της Σχολής Ομόδους, κα Μυρτώ Πουαγκαρέ, εκ μέρους των Σχολείων που οργανώνουν το συνέδριο 
Χαιρετισμός από την Πρόεδρο του Συνδέσμου Μαθηματικών Κύπρου (ΣΜΑΚ), κα Χρύσω Σκίτσα Συρίμη, εκ μέρους των Συνδέσμων Καθηγητών Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας, Βιολογίας 
Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Πάφου, κ. Φαίδωνα Φαίδωνος 
Απολογισμός του Συνεδρίου Μαθητών Καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες από τον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, κ. Νικόλα Νικολάου, καθηγητής Φυσικής, Λύκειο 
Αγίου Ιωάννη Λεμεσού 
Χαιρετισμός και κήρυξη έναρξης του Συνεδρίου από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομο Προδρόμου  

 1η Συνεδρία (Κεντρικές Ομιλίες, Akamas Conference Centre)  

Προεδρείο Νικόλας Γιασουμής, ΠΛΕ ΜΕ, Παναγιώτης Ελευθερίου, Επιθεωρητής Φυσικής ΜΕ  

16.55 – 17.20  Οδηγός επιβίωσης σε ένα μέλλον Μεγάλων Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δρ Χριστίνα Ορφανίδου 
Διευθύντρια ομάδας Ανάλυσης Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης, PwC Κύπρου, Κοσμήτορας Παράλληλης Βουλής Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Τα μεγάλα δεδομένα και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον πραγματικότητα και έχουν οδηγήσει στη δημιουργία έξυπνων εφαρμογών στις επιστήμες, την οικονομία, τη βιομηχα-
νία και …την κοινωνική μας ζωή! Όπως τα μεγάλα δεδομένα, έτσι και οι εφαρμογές τους αυξάνονται εκθετικά! Αλλά τι ακριβώς είναι τα μεγάλα δεδομένα; Και επιτέλους πόσο μεγάλα είναι; Η 
Δρ Χριστίνα Ορφανίδου σε αυτή την ομιλία θα μας εξηγήσει τι είναι τα μεγάλα δεδομένα, πώς συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη  και ποιος είναι ο δικός μας ρόλος στη δημιουργία και 
επιτυχία τους! Θα μας εξηγήσει επίσης πώς αλλάζουν τον τρόπο που ζούμε και πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για τις νέες πραγματικότητες που φέρνουν οι νέες αυτές τεχνολο-
γίες στη ζωή μας.  

17.20 – 17.35  Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Κύπρο και ευκαιρίες/μορφές συμμετοχής καθηγητών θετικών επιστημών και σχολικών μονάδων  
Δρ Μιχάλης Λοϊζίδης, Διευθυντής ΜΚΟ ΑΚΤΗ, Κέντρο Μελετών και Έρευνας, Χημικός Μηχανικός (Δίπλωμα ΕΜΠ), Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός (DIC, MSc, PhD) 

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Κύπρο και ευκαιρίες/μορφές συμμετοχής καθηγητών θετικών επιστημών και σχολικών μονάδων.  Σε εθνικό επίπεδο η Κύπρος προχωρεί στην ετοιμα-
σία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μεταρρύθμισης όλων των συντελεστών ανάπτυξης της οικονομίας, υιοθετώντας τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας (ΚΟ). Μία αλλαγή από το γραμμικό μοντέ-
λο οικονομίας στο κυκλικό. Στο κάλεσμα αυτό για συμβολή όλης της επιστημονικής κοινότητας, σημαντική θέση θα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί και τα εκπαιδευτήρια. Ο πιθανός ρόλος 
και ο τρόπος εμπλοκής της εκπαιδευτικής κοινότητας στις επιστημονικές προκλήσεις για εφαρμογές που συνεπάγεται η υλοποίηση της ΚΟ, θα αποτελέσουν το θέμα της παρέμβασης αυτής.  

17.35 – 17.45  Καλλιτεχνική εκδήλωση:  Ομιλείτε Επιστημονικά = Ομιλείτε Ελληνικά 
Ομάδα μαθητών:  Κωνσταντίνου Λάζαρος, Κυριάκου Δημήτρης, Δημητρίου Γεωργία, Μάντης Μαρίνος, Σοφοκλέους Χρίστος  

Συντονιστές καθηγητές: Μαρία Ιακωβίδου ΒΔ, Ολυμπία Ορφανίδου, Μαρίνος Βρυωνίδης 
Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Λεμεσός 

Η προσφορά της Αρχαίας Ελλάδας στην ανάπτυξη όλων των επιστημών είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και αναμφισβήτητη. Συγχρόνως, η Επιστημονική Ορολογία απαρτίζεται σε μεγάλο ποσο-
στό από λέξεις με καθαρά Ελληνικές ρίζες. Μέσα από ένα σύντομο καλλιτεχνικό δρώμενο, εξυμνείται η προσφορά της Ελληνικής γλώσσας στις Επιστήμες.  

17.45 – 18.10   Η Εξέγερση των Μηχανών  
Δρ Σάββας Α. Χατζηχριστοφής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επικεφαλής Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου  

Η Ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη μπήκαν στη ζωή μας γιατί η ανθρώπινη φύση μας την επέβαλε. Η ανάγκη μας να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις συνθήκες εργασίας μας, να αυξή-
σουμε την παραγωγικότητά μας και να διασφαλίσουμε υψηλής ποιότητας ζωή, μας οδήγησε να αναπτύξουμε τεχνολογίες που υπάγονται στο γενικότερο όρο της ρομποτικής. Τα εργοστάσια 
μας αποκτούν νοημοσύνη και η διαδικασία παραγωγής, αυτό-έλεγχο. Έξυπνες συσκευές μας κατευθύνουν στον προορισμό μας, νανουρίζουν τα παιδιά μας, μας προτείνουν ταινίες, τραγούδια 
και θεατρικές παραστάσεις, γράφουν άρθρα και απαντάνε σε συνεντεύξεις. Η σύγχρονη ιατρική ελαχιστοποιεί τα ιατρικά σφάλματα και βελτιώνει την ακρίβεια των χειρουργικών επεμβάσεων. 
Τα τεχνητά πρόσθετα μέλη δίνουν ευκαιρίες σε ανθρώπους να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, ενώ χαμηλού κόστους διαγνωστικά,  προλαμβάνουν καρδιακά επεισόδια και εγκεφαλικά 
και… αυτά είναι μόνο η αρχή. Είναι όμως η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία επιτεύγματα της ανθρωπότητας;  

18.10 – 18.30  Τεχνολογία laser: Θεωρία και Εφαρμογές, Δρ Γιαννάκης Θεοδούλου, Φυσικός-Επιχειρηματίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Laserlabs Ltd 
Η παρουσίαση περιλαμβάνει την απλή επεξήγηση της λειτουργίας των laser, πώς παράγεται το φως και πού χρησιμοποιείται.  Θα παρουσιαστούν αρκετές εφαρμογές, γνωστές και άγνωστες, 
περιλαμβανομένων εφαρμογών στην έρευνα και ανάπτυξη, στη βιομηχανία, στην ιατρική, στο διάστημα και στην ανάπτυξη οπλικών και αμυντικών συστημάτων.  
 
 

18.30 – 19.00  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ  

https://kithara.to/ci/prvanpudakgs+cizrcps+%26+selefnizv+kznstantinps
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

  
  

2η Συνεδρία 
(Διδακτική των Επιστημών, Εκπαιδευτικοί) 

Αίθουσα  Akamas 1 

3η Συνεδρία 
(Κοινωνική Έρευνα και Επιστήμες) 

Αίθουσα Akamas 2 

4η Συνεδρία 
(Διδακτική των Θετικών Επιστημών - Αστρονομία) 

Αίθουσα  Akamas 3 

Προεδρείο Πρόεδρος: Γιαννάκης Χατζηκωστής, Επιθεωρητής Φυσικής 
ΜΕ / Μέλος: Κωνσταντίνα Μαλά, ΒΔ, Λύκειο Λινόπετρας 
  

Πρόεδρος: Σύλβια Οικονομίδου, Διευθύντρια Λυκεί-
ου Αγίου Ιωάννη Λεμεσού / Μέλος: Χρύσω Σκίτσα 
Συρίμη, Πρόεδρος Συνδέσμου Μαθηματικών Κύπρου, 
ΣΜΑΚ 

Πρόεδρος: Θεόδωρος Ασλανίδης, Πρόεδρος Συνδέσ-
μου Καθηγητών Φυσικής / Μέλος: Χριστίνα Αριστο-
δήμου, Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, 
Λεμεσός 

19.00– 19.10 Μελέτη Περίπτωσης: Ποια η αντιμετώπιση των μαθητών του 
Γυμνασίου Κιτίου που λαμβάνουν μέρος στο Συνέδριο των 

Θετικών Επιστημών σε σχέση με τις Θετικές Επιστήμες  
 Βασιλική Βογιατζή, Φυσικός 

Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου είναι το πρώτο Γυμνάσιο 
που ξεκίνησε να παρουσιάζεται οργανωμένα στο Συνέδριο 
Μαθητών Καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες με μεγάλο 
αριθμό μαθητών. Για το σχολείο η παρουσίαση στο Συνέδριο 
έχει καταστεί θεσμός και οι μαθητές αντιμετωπίζουν θετικά 
τον θεσμό. Πώς αντιμετωπίζουν όμως και τις Θετικές Επιστή-
μες μέσα από τις επιλογές τους θα μας πουν τα αποτελέσματα 
έρευνας που διεξάχθηκε ανάμεσα στους μαθητές που έλαβαν 
μέρος στο συνέδριο τα τελευταία 4 χρόνια. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας άκρως ενδιαφέροντα.   

 
Εκπαιδευτικές Δεξιότητες μαθητών μέσω ερευνητικών εργα-

σιών και προγραμμάτων Erasmus  
Νικόλας Νικολάου, Φυσικός  

Λύκειο Αγίου Ιωάννη Λεμεσός 
Μέσα από έρευνα που διεξήχθη ανάμεσα σε μαθητές που 
λαμβάνουν μέρος στα Επιστημονικά Ευρωπαϊκά προγράμματα 
και σε ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη προ-
σπαθούμε να κάνουμε μια ανάλυση των αποτελεσμάτων και 
να καταλήξουμε στα συμπεράσματα σε σχέση με τις εκπαιδευ-
τικές δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές 
που λαμβάνουν μέρος σε αυτά τα προγράμματα 
 

Το έργο Sofia: Οφέλη στην κοινωνία και στο περιβάλλον 
μέσω του Copernicus. Επενδύοντας στο διάστημα: Ανάπτυξη, 

Απασχόληση, Καινοτομία 
Δρ. Αντώνης Χατζηαντώνης - CyRIC (Cyprus Research & 

Innovation Center Ltd) 
Δρ. Χριστιάνα Παπούτσα - Eratosthenes Centre of Excellence 

(EXCELSIOR) /Cyprus University of Technology 
Το έργο SOFIA έχει σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των 
μαθητών και των καθηγητών στα σχολεία σχετικά με τον το-
μέα της παρατήρησης Γης και τις τεχνικές τηλεπισκόπησης. 
Επιπλέον στοχεύει στην προώθηση της αξιοποίησης των δορυ-
φορικών δεδομένων που παρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος (ESA). Στα πλαίσια του SOFIA θα δίνεται η δυνα-
τότητα στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν παρου-
σιάσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops) και τέλος να 
συμμετάσχουν στον μαθητικό διαγωνισμό SOFIA που θα διορ-
γανωθεί στο τέλος του έργου (2021). Το έργο SOFIA χρηματο-
δοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ESA.   

Όσα Φέρνει ο άνεμος 
Ομάδα μαθητριών: Καστανάκη Στέλλα-Μαρία, Κρεμ-

μύδα Μαρία Ελληνίς, Παπαδογιωργάκη Δέσποινα, 
Χαραλαμπάκη Ελένη 

Συντονίστριες καθηγήτριες:  
Μαρία Ράπτη, Αντωνία Μαζοκοπάκη 

2ο Γυμνάσιο Κισσάμου Χανιών, Κρήτη 
Ποσοτική έρευνα που αφορά τη στάση των κατοίκων 
της πόλης της Κισάμου του νομού Χανίων για το 
αιολικό πάρκο της περιοχής τους. Παρά τη θετική 
ανταπόκριση στην πράσινη ενέργεια, έχουν παρατη-
ρηθεί και αρνητικές στάσεις και συμπεριφορές από 
κατοίκους περιοχών όπου υπάρχουν αιολικά πάρκα. 
Στην περιοχή μας υπάρχει αιολικό πάρκο με δεκατέσ-
σερα (14) χρόνια λειτουργίας. 

Ο Πυρήνας της Γης 
Ομάδα μαθητών: Γρηγορίου Γιώργος, Θεοχάρους 
Βλαδίμηρος, Κυριάκου Αντρέας, Μαυράκης Κων-

σταντίνος 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Ελένη Γιαννίκου Χάρπα 

Γυμνάσιο Δροσιάς 
Ο πυρήνας της γης είναι ένα θέμα που προβλημάτι-
σε πολύ τον επιστημονικό κόσμο, τουλάχιστον τους 
τελευταίους αιώνες και πιο έντονα την τελευταία 
πεντηκονταετία. Ποια η επίδρασή του στον πλανήτη 
μας, ποια συστατικά περιέχει, ποιες σημαντικές 
έρευνες επιστημόνων έχουν γίνει για ανακάλυψη 
των κρυφών μυστικών του είναι μερικά από τα 
ερωτήματα που αναζητούν απαντήσεις. 

19.10 – 19.20 Παράγοντες που επηρεάζουν την περιβαλλοντική 
πολιτότητα των κατοίκων της κοινότητας του Κολοσ-
σίου 
Ομάδα μαθητριών: Σταυρινού Χριστίνα, Χριστοδού-
λου Μαρία, Κούμουρου Ραφαέλα, Κατίρη Αργέτα 
Συντονίστριες καθηγήτριες: Μαρία Τσιερκέζου, 
Ειρήνη Διερωνίτου 
Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου 
Μέσα από ερωτηματολόγιο, γίνεται διερεύνηση των 
παραγόντων που επηρεάζουν την περιβαλλοντική 
πολιτότητα των κατοίκων της κοινότητας του Κολοσ-
σίου. 

Παλίρροια 
Ομάδα μαθητών: Γρηγόρη Θεοφάνης, Αγαθαγγέλου 

Μάριος, Ιωάννου Γιώργος 
Συντονιστής καθηγητής: Χρίστος Τζιάμπος 

Λανίτειο Λύκειο, Λεμεσός 
Η παλίρροια είναι το φαινόμενο της διακύμανσης 
της στάθμης υγρών ή θαλασσών μέσω δυνάμεων 
που  ασκούνται από άλλα σώματα, κυρίως του 
φεγγαριού και του ηλίου. Το φαινόμενο αυτό μπο-
ρεί να αναπτυχθεί και να μελετηθεί με τη βοήθεια 
της φυσικής. 

  

19.20 – 19.30 Στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών του Λυκείου   
Κολοσσίου για το αέριο του γέλιου 

Ομάδα μαθητριών: Φιλή Δέσποινα, Ζάγκυλου Ελίζα, 
Νικολάου Παναγιώτα, Δημητρίου Μαρία 

Συντονίστριες καθηγήτριες:  
Μαρία Τσιερκέζου, Ειρήνη Διερωνίτου 

Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου 
Τι είναι το αέριο του γέλιου; Πού χρησιμοποιείται; 
Γνωρίζουν οι νέοι ότι δεν πρέπει να το εισπνέουν; 

Πολικό Σέλας 
Ομάδα μαθητών: Λυκοστράτης Δημήτριος Άγγελος, 

Μιλτιάδους Νίκη 
Συντονιστής καθηγητής: Αθανάσιος Καβάκας 

Γυμνάσιο Δροσιάς 
 Σέλας είναι το φωτεινό ουράνιο φαινόμενο που 
λαμβάνει μέρος στα ανώτερα στρώματα της ατμό-
σφαιρας της Γης, αλλά και στις ατμόσφαιρες άλλων 
πλανητών. Ονομάζεται και Πολικό Σέλας καθώς 
παρατηρείται κυρίως στις πολικές περιοχές τόσο 
στο Βόρειο όσο και στο Νότιο Ημισφαίριο 

19.30 – 19.40   
Συζήτηση  

Εκπαιδευτική έρευνα και τοπική κοινωνία 
Αναμφίβολα σε πολλές περιπτώσεις οι δράσεις των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών στα σχολεία έχουν 
να κάνουν με προβλήματα και θέματα της τοπικής 
κοινωνίας αλλά και της εκπαίδευσης. Μέσα από τις 
παρουσιάσεις που έκαναν οι μαθητές αναδείχθηκαν 
κάποια από αυτά και με την περαιτέρω συζήτηση από 
τις ομάδες των μαθητών που πα-ρουσίασαν τα τοπι-
κά αυτά θέματα. Θα υπάρξει συζήτησή και θα επιλυ-
θούν οι οποιεσδήποτε απορίες σε σχέση με τα θέμα-
τα που συζητήθηκαν.   

Φαινόμενα στη Γη που επηρεάζονται από το κοντι-
νό μας Σύμπαν 

Πολλά φαινόμενα που συμβαίνουν στη Γη μας 
φαίνονται εξωπραγματικά και όμως μπορούν να 
εξηγηθούν με βάση τις αλληλεπιδράσεις της Γης με 
το κοντινό μας Σύμπαν. Ορισμένα από αυτά τα 
φαινόμενα παρουσιάζονται από τις ομάδες των 
μαθητών. Σίγουρα η συζήτηση που θα γίνει από τις 
ερευνητικές ομάδες των μαθητών θα μπορέσει να 
επιλύσει απορίες και ταυτόχρονα θα αναδείξει νέα 
ερωτήματα για τα φυσικά φαινόμενα που μελετή-
θηκαν αλλά και άλλα φυσικά φαινόμενα που σχετί-
ζονται με το κοντινό μας Σύμπαν.   
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2η Συνεδρία 
(Διδακτική των Επιστημών, Εκπαιδευτικοί) 

Αίθουσα  Akamas 1 

3η Συνεδρία 
(Κοινωνική Έρευνα και Επιστήμες) 

Αίθουσα Akamas 2 

4η Συνεδρία 
(Διδακτική των Θετικών Επιστημών - Αστρονομία) 

Αίθουσα  Akamas 3 
Προεδρείο Πρόεδρος: Γιαννάκης Χατζηκωστής, Επιθεωρητής 

Φυσικής ΜΕ / Μέλος: Κωνσταντίνα Μαλά, ΒΔ,    
Λύκειο Λινόπετρας 
  

Πρόεδρος: Σύλβια Οικονομίδου, Διευθύντρια Λυκείου 
Αγίου Ιωάννη Λεμεσού / Μέλος: Χρύσω Σκίτσα Συρίμη, 
Πρόεδρος Συνδέσμου Μαθηματικών Κύπρου, ΣΜΑΚ 

Πρόεδρος: Θεόδωρος Ασλανίδης, Πρόεδρος Συνδέσμου 
Καθηγητών Φυσικής / Μέλος: Χριστίνα Αριστοδήμου, 
Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Λεμεσός 

19.40– 19.50 Προσεγγίζοντας τις έννοιες του Όντος’ και του 
‘Είναι’ με τους Αρχαίους Έλληνες Φυσικούς Προ-
σωκρατικούς Φιλοσόφους σ’ ένα επιμορφωτικό 
μονοπάτι στην Ελέα της Magna Grecia 

Μαρία Καλαθάκη  
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών  

Επιστημών / Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

Στο Μονοπάτι επιμόρφωσης με τους Ελεάτες προ-
σωκρατικούς Φυσικούς Φιλοσόφους μας ενδιέφερε 
να διαπραγματευτούμε την αντίληψη του Όντος’ και 
του ‘Είναι’ από Επιστημονική, και Φιλοσοφική πλευ-
ρά. Σ’ αυτό το μονοπάτι, αναζητήσαμε την αλήθεια 
στη σκέψη, όπως ο πρώτος ορθολογιστής φιλόσοφος 
Παρμενίδης, με το δεδομένο ότι η πραγματικότητα 
ταυτίζεται με τη νόηση, είναι αυτό που σκεφτόμαστε. 
Οι έννοιες του ‘Είναι’ και του ‘Όντος’ διατρέχουν όλα 
τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα σχο-
λεία, και πολλές άλλες βασικές έννοιες όπως του 
χρόνου, της ισορροπίας, της εξέλιξης, της ζωής, του 
κόσμου κλπ. 

 
 
 

Ποια η σχέση και η άποψη των μαθητών του Λυκείου 
Λινόπετρας με το κάπνισμα; 

Ομάδα μαθητών: Τορναρίτης Ιωάννης Ραφαήλ,  
Κουμπαρής Αντώνης, Γκοτσόπουλος Νικόλας 

Συντονιστές καθηγητές:  
Σούλα Αβραάμ, Μεσαρίτης Γιώργος 

Λύκειο Λινόπετρας 
Μέσα στο πλαίσιο αυτής της ερευνητικής εργασίας, θα 
διερευνήσουμε τις στάσεις και τις συμπεριφορές των 
μαθητών του Λυκείου Λινόπετρας, σχετικά με το κάπνι-
σμα. 

Ανακάλυψη αστεροειδών με φωτογραφίες ουρανού 
από CFHT τηλεσκόπιο στη Χαβάη 

Μαθητής: Ντουμπίνσκιν Ματθαίος 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Βασιλική Βογιατζή 

Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
 Πολλά μικρά ουράνια σώματα, ειδικά αστεροειδές, 
ανακαλύφτηκαν από τους ερασιτέχνες αστρονόμους. 
Επαγγελματίες αστρονόμοι χρειάζονται βοήθεια πολ-
λών εθελοντών που να σημειώνουν καινούρια σώματα 
στις χίλιες φωτογραφίες νυχτερινού ουρανού. 

19.50 – 20.00 Κύπριοι έφηβοι με εξάρτηση στο κάπνισμα. Μήπως 
τελικά ΝΙΚΗΣΑΜΕ τη νικοτίνη στο σχολείο μας; 

Ομάδα μαθητριών: Σαριχανί Έλενα, Χατζηκαλλή Μαγδα-
ληνή, Κυπριανού Ηλιάνα, Κουσιάππα Κλειώ 

Συντονίστρια καθηγήτρια: Άντρη Σύλβια Νικολάου 
Γυμνάσιο Δροσιάς 

Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσουμε τι συμβαίνει σε 
σχέση με το κάπνισμα στο Γυμνάσιο Δροσιάς. Διερευνή-
θηκε ο βαθμός εξάρτησης των μαθητών από το κάπνισμα, 
εάν υπάρχουν διαφορές στη συμπεριφορά μεταξύ αγο-
ριών και κοριτσιών και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά των μαθητών σε σχέση με το κάπνισμα. 

Απόδραση στον πλανήτη Άρη 
Ομάδα μαθητών: Νικολαΐδης Κρίστης, Χριστοφόρου 

Μαρία, Γεωργίου Χαρίκλεια, Μιχαήλ Κωνσταντίνα 
Συντονιστής καθηγητής: Πέτρος Πέτρου 

Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Λεμεσός 
 Στην εργασία μας διερευνούμε το ενδεχόμενο εγκατά-
λειψης της Γης και την πιθανότητα μετοίκησης στον 
Άρη. Εξετάζουμε κατά πόσο αυτό θα είναι εφικτό σύμ-
φωνα με τα σύγχρονα δεδομένα και ποιες δυσκολίες 
μπορεί να προκύψουν. Με τη βοήθεια του ερωτηματο-
λογίου μας, διερευνήσαμε τις απόψεις και τις γνώσεις 
των Κύπριων πολιτών όσον αφορά τον εποικισμό του 
Άρη. 

  

20.00 – 20.10 «Το η ( e ) που φώτισε τον κόσμο και όρισε την 
πορεία του ανθρώπου…..» 

Σχοινοπλοκάκη Ευαγγελία, Χημικός,  
2ο Γυμνάσιο Κισάμου Χανίων 

Ο ήλιος , ο ηλέκτωρ ( ο ακτινοβολών ήλιος ) γέννησε 
το φως, τη ζωή. Το κεχριμπάρι λάμπει, ακτινοβολεί 
και οι αρχαίοι πρόγονοί μας το λένε ήλεκτρον………. 
που έμελλε να θέσει τα θεμέλια του ηλεκτρισμού. 
Και περάσαμε στο ηλεκτρόνιο και στην ηλεκτρονική 
εποχή όπου κατακλυζόμαστε από τα e-mail, e-
shop………… 

 
 

Τα παράδοξα του Ζήνωνα του Ελεάτη 
Φάκα Σοφία, Φυσικός,  

5ο Γυμνάσιο Χανίων 
Ο Ζήνων ο Ελεάτης ήταν ένας από τους αρχαίους 
Έλληνες φιλοσόφους στην Κάτω Ιταλία και μέλος της 
Ελεατικής Σχολής που ίδρυσε ο Παρμενιδης. Τα πα-
ράδοξα του Ζήνωνα είναι μια σειρά φιλοσοφικών 
προβλημάτων που σκοπό είχαν την υποστήριξη της 
φιλοσοφικής θέσης του Παρμενίδη πως τα πάντα 
συμπίπτουν και η πραγματικότητα είναι αδιαίρετη, οι 
δε αισθήσεις μας μας παραπλανούν δίνοντας την 
ψευδαίσθηση της πολλαπλότητας. 

Χιλιάδες χημικές ουσίες κατακλύζουν το σώμα μας 
Ομάδα μαθητών: Τρύφωνος Κυριακή, Τσιμούρη Σώτια, 
Κουτσόφτας Ραφαήλ, Χαραλάμπους Κατερίνα 
Συντονιστές καθηγητές: Τασούλα Σιάμαρου Μουλλωτού, 
Πανίκος Μουσκαλλής 

Λύκειο Πολεμιδιών 
 Είναι γεγονός πως το κάπνισμα αποτελεί μια δυσάρεστη 
συνήθεια όχι μόνο ενηλίκων αλλά και εφήβων. Πόσοι από 
τους καπνιστές γνωρίζουν, τι χημικές ουσίες εισπνέουν 
και τι επιπτώσεις θα έχουν αυτές στην υγεία τους; Διε-
ρευνήσαμε τα ερωτήματα αυτά στην κοινότητα του σχο-
λείου μας. 

Μελέτη του Δία 
Μαθητής: Dubishkin Dmitry1 

Συντονίστρια καθηγήτρια: Βασιλική Βογιατζή2 
1Λύκειο Μακαρίου Γ’, Λάρνακα 
2Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 

Στις προηγούμενες παρουσιάσεις μελετήσαμε τον Άρη 
και τη Γη. Αυτή την φορά θα δούμε ένα άλλο πλανήτη 
του ηλιακού της συστήματος – τον Δία. Ο μεγαλύτερος 
πλανήτης του στον οποίο η ανθρωπότητα είχε στείλει 
αποστολή θα είναι το θέμα της εργασίας. Ο σκοπός 
είναι να μελετήσουμε την ατμόσφαιρα του σε διαφορε-
τικά ύψη και να κάνουμε κάποια συμπεράσματα για 
αυτή. 

20.10 – 20.20 
Συζήτηση 

Μαθητές και κάπνισμα – Συζήτηση 
Κάπνισμα και μαθητές σε διάφορα σχολεία της Κύπρου. 
Ποια η άποψη τους και σε τι ποσοστό καπνίζουν; Μέσα 
από τη συζήτηση που θα γίνει με τις ερευνητικές ομάδες 
οι μαθητές μπορούν να απαντήσουν σε οποιαδήποτε 
ερωτήματα πηγάζουν μέσα από τις έρευνές τους. Σίγουρα 
αρκετά ενδιαφέρον το θέμα και αναδεικνύει κάποια από 
τα  σοβαρά προβλήματα που καθορίζουν τη συμπεριφο-
ρά των εφήβων. 
  
  

Γνωριμία με το κοντινό της Ηλιακό Σύστημα 
Τα ουράνια σώματα πάντοτε έκρυβαν ένα μυστήριο για 
τον άνθρωπο και τον προκαλούσαν να τα εξερευνήσει. 
Με τη εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας αρκε-
τά μυστήρια έχουν διερευνηθεί και δεν αποτελούν 
γρίφο για της επιστήμονες, αντιθέτως έχουν αποκαλύ-
ψει πολλά και όμορφα πράγματα που κρύβονται εκεί 
πάνω στον ουρανό. Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν 
έχουν αποκαλύψει κάποια από τα ευρήματα από την 
επίλυση κάποιων μυστηρίων του σύμπαντος και κατά 
τη συζήτηση, οι μαθητές θα απαντήσουν σε οποιαδήπο-
τε ερωτήματα υπάρχουν. 
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2η Συνεδρία 
(Διδακτική των Επιστημών, εκπαιδευτικοί) 

Αίθουσα  Akamas 1 

3η Συνεδρία 
(Κοινωνική Έρευνα και Επιστήμες) 

Αίθουσα Akamas 2 

4η Συνεδρία 
(Διδακτική των Θετικών Επιστημών - Αστρονομία) 

Αίθουσα  Akamas 3 
Προεδρείο Πρόεδρος: Γιαννάκης Χατζηκωστής, Επιθεω-

ρητής Φυσικής ΜΕ / Μέλος: Κωνσταντίνα 
Μαλά, ΒΔ, Λύκειο Λινόπετρας 

Πρόεδρος: Σύλβια Οικονομίδου, Διευθύντρια Λυκείου Αγίου Ιωάν-
νη Λεμεσού / Μέλος: Χρύσω Σκίτσα Συρίμη, Πρόεδρος Συνδέσμου 
Μαθηματικών Κύπρου, ΣΜΑΚ 

Πρόεδρος: Θεόδωρος Ασλανίδης, Πρόεδρος Συνδέσμου 
Καθηγητών Φυσικής / Μέλος: Χριστίνα Αριστοδήμου, 
Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Λεμεσός 

20.20 – 20.30 Επιστήμη και κοινωνική έρευνα με αξιολογι-
κά ουδέτερους όρους ή στρατευμένη;  

Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι  
Κοινωνικής Έρευνας 
Θάνος Καραγκούνης.  

International School of Paphos 
 Στο παρόν πόνημα εξετάζεται η μεθοδολο-
γία των κοινωνικών επιστημών και η επιστη-
μολογική τους υπόσταση. ‘Εξετάζουμε την 
μεθοδολογία’, σημαίνει όχι απαραίτητα 
ανακρίνουμε ή ερευνούμε την επιστημονικό-
τητα αλλά ακολουθούμε, σημειώνουμε και 
διαπιστώνουμε συνέχειες, ασυνέχειες και 
ατυχήματα. Η εξέταση προσδοκά να έχει 
διδακτικό αλλά και ερευνητικό χαρακτήρα. 
Όποιος περιμένει να βρει στο παρόν συνεκτι-
κές ‘οδηγίες για ναυτιλομένους’, ας πούμε 
εκπόνησης εργασιών, πιθανόν να απογοη-
τευτεί. Το εγχείρημα είναι βασισμένο σε 
άλλη επιχειρηματολογία. Μπορεί να ιδωθεί 
ως δρόμος, τον οποίο η κοινωνική έρευνα 
διέρχεται στην προσπάθεια υλοποίησης της 
και όπως κάθε δρόμος περιλαμβάνει σήμα-
τα, σημεία και οδηγίες πλοήγησης. 

  
  

Ποια η σχέση και η άποψη των μαθητών  
του Λυκείου Λινόπετρας με το αλκοόλ; 

Ομάδα μαθητών: Ιακώβου Παναγιώτης, Πρωτοπαπάς Αντώνης, 
Μοδέστου Δημήτρης 

Συντονιστής καθηγητής: Παναγιώτης Χατζηματθαίου 
Λύκειο Λινόπετρας 

 Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες είναι οι συζητήσεις και 
οι προβληματισμοί, οι οποίοι εγείρονται σχετικά με την κατανάλω-
ση αλκοόλ παγκοσμίως, στην Ευρώπη αλλά και στην Κύπρο ειδικό-
τερα. Το αλκοόλ τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ένα ιδιαίτερα 
δημοφιλές “νόμιμο ναρκωτικό” και μια συνήθης επιλογή μεταξύ 
των νέων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του 
φαινομένου της κατανάλωσης αλκοόλ από τους μαθητές του Λυ-
κείου Λινόπετρας. 

Σκοτεινή Ύλη 
Ομάδα μαθητών:  Πολυμνίου Παναγιώτης,                       

Σταύρου Ανδρέας. 
Συντονιστές καθηγητές: Όλγα Νικολαΐδου,  

Νικόλας Σιήκκης 
Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου 

Ιστορική αναδρομή στην έννοια της σκοτεινής ύλης και 
στις επιστημονικές ενδείξεις για την ύπαρξη της. Οι 
σύγχρονες αντιλήψεις για τις πιθανές θεωρίες που 
ερμηνεύουν τη σκοτεινή ύλη. 

20.30 – 20.40 Η σχέση των νέων με τα ηλεκτρονικά μέσα 
Ομάδα μαθητών: Αλεξάνδρου Έλενα, Νικόλας 

Νικoλάου, Αθηνοδώρου Χαραλαμπία 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Κωνσταντία Χαραλάμπους 

Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης  
και Κατάρτισης Πάφου 

Η έρευνα διεξήχθη σε 15 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της Κύπρου. Συγκεκριμένα, στην έρευνα έλαβαν μέρος μαθητές 6 
Γυμνάσιων, 7 Λυκείων και 2 Εξατάξιων σχολείων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Συνολικά, οι συμμετέχοντες ανέρχονται στα 600 
άτομα. Αφού ολοκληρώθηκε η έρευνα εξήχθηκε το συμπέρασμα 
ότι τελικά οι μαθητές εφηβικής ηλικίας στην Κύπρο παρουσιάζουν 
εθιστικές τάσεις προς τα ηλεκτρονικά μέσα και ειδικότερα απέ-
ναντι σε όσα από αυτά διαθέτουν οθόνη και κυρίως σύνδεση με το 
διαδίκτυο. 

Μαύρες τρύπες 
Ομάδα μαθητών: Παπασπύρος Κωνσταντίνος,  
Χαραλάμπους Αλέξανδρος, Φράγκου Κυριακή,  

Χριστοφόρου Ιουλιάνα 
Συντονιστής καθηγητής: Χρίστος Τζιάμπος 

Λανίτειο Λύκειο, Λεμεσός 
Σε αυτή την παρουσίαση θα ασχοληθούμε με τον τρόπο 
διαμόρφωσης αλλα και το κύκλο ζωής των μαύρων 
τρυπών. Ουσιαστικά, οι μαύρες τρύπες είναι τοποθεσίες 
στο σύμπαν όπου η συνηθισμένη βαρύτητα έχει γίνει 
τόσο μεγάλη που συντρίβει όλες τις άλλες δυνάμεις και 
δεν επιτρέπει ούτε στο φως να ξεφύγει εξού και το 
μαύρο χρώμα. 

20.40 – 20.50  Διδασκαλία της Έννοιας της εκθετικής 
συνάρτησης με θεματικό πλαίσιο:  

Το λιώσιμο των παγετώνων 
Καλλιόπη Μαλάη Λάμπρου 
Λανίτειο Λύκειο, Λεμεσός 

Στο πλαίσιο διάχυσης και εφαρμογής των 
δράσεων του The MaSDiV Project 
(Αποτελεσματική διδασκαλία των Μαθηματι-
κών και των Φυσικών Επιστημών σε πολυπο-
λιτισμικές τάξεις) παρουσιάστηκε στους 
μαθητές Β Λυκείου κατεύθυνσης Μαθηματι-
κών η έννοια της Εκθετικής Συνάρτησης με 
Θεματικό Πλαίσιο το Λιώσιμο των Παγετώ-
νων. 

Game On Or Game Over? 
Ομάδα μαθητών: Κυριάκου Αγγελίνα, Βραχίμη Μικαέλλα, Σάντης 

Αντρέας, Πρωτοπαπά Γιάννα 
Συντονιστής καθηγητής: Μιχάλης Περικλέους 

Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Κάτω Πολεμιδιών 
 Η ερευνητική εργασία μας σκοπό έχει να εξακριβώσει τον βαθμό 
ενασχόλησης των συμμαθητών μας με τα διάφορα διαδικτυακά 
παιχνίδια που είναι διαθέσιμα σήμερα, τον βαθμό ενημέρωσης 
που έχουν οι γονείς μας αλλά και κατά πόσο ασκείται γονικός 
έλεγχος. 

Ο μυστήριος σύντροφος ενός υπεργίγαντα στον αστε-
ρισμό του Κύκνου 

Μαθήτρια: Μιτσίδη Κυπρούλα 
Συντονιστές καθηγητές: Χαρά Λογοθέτη,  

Αντώνης Σολωμού 
Λύκειο Αρχαγγέλου Απόστολος Μάρκος 

Η παρατήρηση και η μελέτη της κίνησης ενός αστεριού 
υπεργίγαντα στον αστερισμό του Κύκνου, ήταν η αρχή 
για την ανακάλυψη της μαύρης τρύπας που τον συνό-
δευε. Η μέτρηση της περιόδου της κίνησης του αστεριού 
και η μέτρηση της απόστασής του από τη Γη, βοήθησαν 
στον υπολογισμό της μάζας του συνοδού του, ίσης με 15 
ηλιακές μάζας, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι ο συνοδός του 
αστεριού, η Cygnus x-1, είναι τελικά μια μαύρη τρύπα. 

20.50 – 21.00 
Συζήτηση  

 Εκπαιδευτική Έρευνα και στάσεις των μαθητών σε σχέση με 
διάφορα θέματα – Συζήτηση 

Οι απόψεις και οι τάσεις των μαθητών μπορεί να γίνουν αντικείμε-
νο διερεύνησης για πολλά κοινωνικά θέματα. Πρέπει πάντα να 
ακολουθείται η σωστή διαδικασία έρευνας και να απαντώνται τα 
ερευνητικά ερωτήματα των μαθητών που εμπλέκονται στην εν 
λόγω διαδικασία. Μέσα από την ερευνητική διαδικασία οι εμπλε-
κόμενοι μαθητές αποκτούν αρκετές δεξιότητες και μέσα από τις 
παρουσιάσεις φαίνονται αρκετές τάσεις και στάσεις. Οι ερευνητι-
κές ομάδες των μαθητών θα απαντήσουν σε οποιεσδήποτε διευ-
κρινιστικές ερωτήσεις από το κοινό. 

Το Σύμπαν τελικά είναι ατελείωτο 
Πάντοτε οι μαύρες τρύπες κάνουν την φαντασία όλων 
μας να οργιάζει. Τι είναι οι μαύρες τρύπες; Ποιο ρόλο 
παίζει η βαρύτητα σε αυτές; Τι παθαίνουμε όταν μπού-
με μέσα σε μια από αυτή; Πόσο αχανές είναι τελικά το 
σύμπαν και τι ρόλο παίζει η σκοτεινή ύλη; Και αρκετά 
αλλά ερωτήματα θα απαντηθούν μέσα από τηνσυζήτη-
ση με τις ομάδες των μαθητών. 

21.00 ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
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5η Συνεδρία 
(Νέοι-Τεχνολογία και Θετικές Επιστήμες, Λύκειο) 

Αίθουσα  Akamas 1 

6η Συνεδρία 
(Νέοι-Τεχνολογία και Θετικές Επιστήμες, Γυμνάσιο) 

Αίθουσα Akamas 2 

7η Συνεδρία 
(Περιβαλλοντική Συνείδηση) 

Αίθουσα  Akamas 3 

Προεδρείο Πρόεδρος: Μυρτώ Πουαγκαρέ, Διευθύντρια Σχολής 
Ομόδους / Μέλος: Απόστολος Δουβαλάκης, Λύκειο Α’ 
Εθνάρχη Μακαρίου Γ’, Πάφος 

Πρόεδρος: Παρασκευάς Σαμαράς, Διευθυντής Γυμνασίου 
Δροσιάς / Μέλος: Βασιλική Βογιατζή, Περιφερειακό Γυμ-
νάσιο Κιτίου  

Πρόεδρος: Χρυστάλλα Κουκουμά, Επιθεωρήτρια Χημεί-
ας ΜΕ / Μέλος: Γιώργος Μηλιώτης, Γυμνάσιο Αγίου 
Αθανασίου  

09.00 – 09.10 Μπάνιο στην Άμμο 
Ομάδα μαθητών: Οβάνοβ Αλέξανδρος,  

Κόκκινος Ορέστης 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Δήμητρα Τσιακκούρη 

Λύκειο Κύκκου Β’, Λευκωσία 
Παρουσίαση του φυσικού φαινομένου που παρατη-
ρείται όταν μια ποσότητα στερεής σωματιδιακής 
ουσίας συμπεριφέρεται ως ρευστό κάτω από κατάλ-
ληλες συνθήκες. Αυτό δίνει στην άμμο ιδιότητες 
υγρού με αποτέλεσμα κάποια πράγματα να επιπλέ-
ουν και κάποια να βυθίζονται. 

Σιντριβάνια που χορεύουν 
Ομάδα μαθητριών: Γιαννακού Ελένη,  

Χαραλάμπους Σπυριδούλα 
Συντονιστής καθηγητής: Μιχάλης Περικλέους 

Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Κάτω Πολεμιδιών 
Τα σιντριβάνια που χορεύουν είναι σχεδιασμένα έτσι 
ώστε να ψυχαγωγούν τον θεατή με ένα συνδυασμό χρο-
νομετρημένων ηχητικών κυμάτων και πίδακες νερού που 
εκτοξεύονται σε διάφορες κατευθύνσεις. Το θέαμα γίνε-
ται ακόμα πιο φαντασμαγορικό τη νύκτα με χρήση φωτός. 

Είμαστε ότι τρώμε; 
Ομάδα μαθητών: Ανδρέου Μιχάλης, Γιαννέλη Ελένη, 

Κουμή Εβελίνα, Κουμή Μόνικα 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Ανδρέου Άντρη 

Γυμνάσιο Καθολικής 
Αυτό που τρώμε είναι μέρος του σώματός μας και της 
εικόνας μας; Η μεγάλη ανάπτυξη της βιομηχανίας έχει 
προκαλέσει προβλήματα στον πλανήτη που τελικά απο-
τελούν προβλήματα και στον ίδιο τον άνθρωπο; 

09.10 – 09.20 Ο Ιανός των υγρών: Μη Νευτώνεια Υγρά 
Ομάδα μαθητών: Σταυρινίδη Κατερίνα, Σταύρου 

Μύρια, Σωκράτους Δημήτρης, Ορφανός Φαίδωνας 
Συντονίστριες καθηγήτριες: Μίνα Θεοδωράκη, Στάλω 

Ζαπίτη 
Λύκειο Κύκκου Β’, Λευκωσία 

Υγρά που άλλοτε εμφανίζονται ως υγρά και άλλοτε ως 
στερεά. Η ιδιαίτερη αυτή συμπεριφορά της τα κάνει 
πολύ ενδιαφέροντα γιατί μπορούμε, χρησιμοποιώ-
ντας τα κατάλληλα, να παρουσιάσουμε ευφάνταστα 
πειράματα ακόμα και να δημιουργήσουμε έργα τέχ-
νης! 

Φυσικές Επιστήμες = Τεχνολογία = Εξέλιξη; 
Ομάδα μαθητών: Ανδρονίκου Άννα, Γεωργιάδου  

Ανναμαρία, Δημητριάδης Αντρέας, Μηνά Νικολέττα 
Συντονιστής καθηγητής: Χαρίλαος Κασιουλής 

Νικολαΐδειο Γυμνάσιο, Πάφος 
 Στα πλαίσια αυτής της μελέτης θα δοθούν ερωτηματολό-
για περίπου σε 100 άτομα για να δούμε αν όντως οι 
άνθρωποι πιστεύουν ότι οι θετικές επιστήμες καθορίζουν 
την ανθρώπινη πορεία. Σήμερα ολόκληρος ο πλανήτης 
ασχολείται με διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα τα 
οποία μπορούν άμεσα να βοηθήσουν στην εξέλιξη, ανά-
πτυξη αλλά και στη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής. 

Πλαστική Σακούλα 
Ομάδα μαθητριών: Σταυρινού Χριστίνα,  

Χριστοδούλου Μαρία 
Συντονίστριες καθηγήτριες: Μαρία Σπυρίδωνος,  

Μαρία Συμεού 
Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου 

Αναφορά στις συνέπειες της χρήσης της πλαστικής 
σακούλας. Πρόνοιες της κυπριακής νομοθεσίας. Έρευνα 
με ερωτηματολόγιο που μελετά τη συμπεριφορά των 
καταναλωτών πριν και μετά την εφαρμογή της νομοθε-
σίας. 

09.20 – 09.30 Ευφυή Υλικά 
Ομάδα μαθητών: Νικολάου Νικολάις, Παναγιώτου 

Νικόλας, Λουκάς Κυριάκος, Παπαδόπουλος Δημήτρης 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Παναγιώτα Τουλούμη 

Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας 
  

Η παρουσίαση της θα έχει ως θέμα τα ευφυή υλικά. 
Τα ευφυή υλικά έχουν τη δυνατότητα να προσαρμό-
ζονται σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα αφού η 
εξέλιξη της τεχνολογίας έχει πρωταρχικό ρόλο σ’ 
αυτή. Γι’ αυτό έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν 
στη διευκόλυνση της κοινωνίας. Έτσι μέσω έρευνας 
και πειραματικών διατάξεων που θα πραγματοποιή-
σουμε, θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα για την 
αλλαγή στη συμπεριφορά της, μέσω ποικίλων διεγέρ-
σεων που δέχονται αλλά και τις ιδιότητές της. 

Το κινούμενο σχέδιο στη ζωή μας 
Ομάδα μαθητών: Παπαγιάννη Χρίστος, Παπαγιάννη 

Ειρήνη, Γραμματικός Κωνσταντίνος,  
Κωνσταντίνα Ιωάννου 

Συντονιστής καθηγητής: Λεωνίδας Οικονομίδης 
Γυμνάσιο Δροσιάς 

Το κινούμενο σχέδιο (annimation), είναι μια τέχνη δη-
μιουργική που ενθουσιάζει, και που προσφέρει πολλές 
δυνατότητες για εφαρμογές πολύ χρήσιμες για εμπέδωση 
των γνώσεων, έκφραση ιδεών και δημιουργία ιστοριών. 

Η πυρκαγιά των δασών και οι συνέπειές της 
Ομάδα μαθητών: Δημητρίου Παρασκευή, Κατσαντώνη 

Ελεάνα, Παύλου Ανδριανή 
Συντονιστές καθηγητές: Χριστόδουλος Κολιός, Πάμελα 

Αναστασίου 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 

 Η πυρκαγιά σε ένα δάσος έχει καταστροφικές συνέ-
πειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αναφέρονται 
τα επακόλουθα μιας δασικής πυρκαγιάς μέσα από συγ-
κεκριμένα παραδείγματα όπως αυτό της καταστροφής 
του Αμαζόνιου. 

09.30 – 09.40 
Συζήτηση 

Είναι υγρό ή στερεό; Είναι άσπρο ή μαύρο; 
Υπάρχουν υλικά που αλλάζουν ιδιότητες και συμπερι-
φορές ανάλογα με το πού είναι και πού βρίσκονται; 
Μέσα από τις παρουσιάσεις διαφαίνεται καθαρά ότι 
υπάρχουν και η συζήτηση μεταξύ των ερευνητικών 
ομάδων θα απαντήσει πολλά από τα ερωτήματα των 
παρευρισκόμενων και θα ανοίξει άλλα τόσα που θα 
περιμένουν απάντηση την επόμενη χρονιά αν έχουν 
διερευνηθεί από την επιστημονική Κοινότητα. 

Τεχνολογία και Θετικές Επιστήμες 
Είναι γεγονός ότι οι θετικές επιστήμες έχουν ταυτίσει το 
όνομά τους με την εξέλιξη της Τεχνολογίας σε όλους τους 
τομείς. Στις παρουσιάσεις που παρακολουθήσαμε είδαμε 
την θεώρηση των μαθητών σε σχέση με το θέμα και στη 
συζήτηση που θα ακολουθήσει από τις ομάδες των μαθη-
τών θα επιλυθούν οποιεσδήποτε απορίες σε σχέση με τα 
θέματα που αναλύθηκαν από τις ομάδες των μαθητών 

Ρύπανση του Περιβάλλοντος παντού 
Στις παρουσιάσεις των μαθητών που έγιναν παρουσιά-
ζονται αρκετά προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλον-
τος που οδηγούν στο τέλος σε ανυπολόγιστες καταστρο-
φές. Τι κάνουμε; Πώς πληγώνουμε τη Γη; Τι μπορούμε 
να διορθώσουμε; Ορισμένα από τα ερωτήματα, τα 
οποία θα απαντηθούν και θα γίνει συζήτηση από τις 
ομάδες των μαθητών που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. 
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6η Συνεδρία 
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 Προεδρείο Πρόεδρος: Μυρτώ Πουαγκαρέ, Διευθύντρια Σχολής 

Ομόδους / Μέλος: Απόστολος Δουβαλάκης, Λύκειο Α’ 
Εθνάρχη Μακαρίου Γ’, Πάφος 

Πρόεδρος: Παρασκευάς Σαμαράς, Διευθυντής Γυμνασίου 
Δροσιάς / Μέλος: Βασιλική Βογιατζή, Περιφερειακό Γυμ-
νάσιο Κιτίου  

Πρόεδρος: Χρυστάλλα Κουκουμά, Επιθεωρήτρια Χημεί-
ας ΜΕ / Μέλος: Γιώργος Μηλιώτης, Γυμνάσιο Αγίου 
Αθανασίου  

09.40 – 09.50 Ανιχνευτής Σωματιδίων 
Ομάδα μαθητριών: Τσιτσεκλή Αμαλία, Συρίμη Ελένη, 

Κλεάνθους Μαρία Χριστίνα, Ανδρέου Φλωρεντία 
Συντονίστριες καθηγήτριες: Στάλω Ζαπίτη,  

Δήμητρα Τσιακκούρη 
Λύκειο Κύκκου Β', Λευκωσία 

Με τη χρήση ενός ανιχνευτή σωματιδίων μπορούμε να 
κατανοήσουμε τη φύση και τις ιδιότητες κοσμικών 
ακτίνων και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εξωγήι-
νης προέλευσης που βομβαρδίζουν συνεχώς τη Γη. 

Τεχνητή νοημοσύνη 
Ομάδα μαθητριών: Δαμιανού Μαρία, Κωνσταντίνου 

Έλενα, Νεοφύτου Ναταλία, Πελάου Μαρία 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Πάμελα Αναστασίου 

Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Παρουσιάζεται η τεχνητή νοημοσύνη ως έννοια, η ιστορία 
της, ο στόχος, τα οφέλη καθώς και παραδείγματα εφαρ-
μογής της τεχνητής νοημοσύνης τόσο στην εκπαίδευση 
όσο και σε άλλους κλάδους. 

Οι παρούσες και μελλοντικές επιπτώσεις  
της πολυστερίνης 

Ομάδα μαθητών: Κιτρομηλίδης Ραφαήλ,  
Χρίστου Εμμανουήλ,Προκοπίου Άντρεα,  

Νικολαΐδου Άννα Ισαμπέλλα 
Συντονιστές καθηγητές: Μάριος Κοφινάς, Γιώργος 

Χριστοδούλου 
Λύκειο Αγίου Νικολάου, Λεμεσός 

Η πολυστερίνη χρησιμοποιείται ευρέως στις συσκευα-
σίες ηλεκτρικών ειδών, στις αποστολές δεμάτων, σε 
μεγάλες ποσότητες στην οικοδομική βιομηχανία για 
θερμομόνωση των κτηρίων και αλλού. Το ερώτημα 
είναι αν έχουμε προβλέψει σχετικά με τις επερχόμενες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης. 

09.50 – 10.00 Ακούγοντας το φως και βλέποντας τον ήχο... 
Ομάδα μαθητριών: Τάκη Επιφανία, Μιτσή Λυδία, 

Χείρα Φωτεινή 
Συντονιστές καθηγητές: Χαρά Λογοθέτη,  

Κωνσταντίνος Λεωνίδου 
Λύκειο Αρχαγγέλου Απόστολος Μάρκος 

Σκεφτήκατε ποτέ πως μπορούμε να ακούσουμε το φως 
και να δούμε τον ήχο; Απάντηση στο ερώτημα αυτό 
ήρθε να δώσει η οπτική ίνα, μια ανακάλυψη που έφερε 
επανάσταση στη μεταφορά των πληροφοριών. Στην 
εργασία μας παρουσιάζουμε την αρχή λειτουργίας των 
οπτικών ινών και τις πολλαπλές τους εφαρμογές. 

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
Ομάδα μαθητών: Νικολάου Νικόλας, Θεμιστοκλέους 

Μιχάλης 
Συντονιστής καθηγητής: Ανδρέας Χατζηχριστοφής 

Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης Πάφου 

Η ιστορία του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι βασικές αρχές 
λειτουργίας. Τα πλεονεκτήματα του και τα μειονεκτήματα 
έναντι των συμβατικών αυτοκινήτων. Το περιβαλλοντικό 
όφελος. Η χρήση ηλεκτρικών λεωφορείων στον τόπο μας. 
Τα μελλοντικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το παρόν και το 
μέλλον της ηλεκτροκίνησης για την Κύπρο. Γιατί το μέλλον 
είναι η ηλεκτροκίνηση; 

Κλιματική αλλαγή 
Ομάδα μαθητριών: Δημητρίου Κυριακή, Τηλεμάχου 

Ανθούλα, Ευριπίδου Κωνσταντίνα,  
Δημητρίου Κωνσταντίνα 

Συντονιστής καθηγητής: Χρίστος Τζιάμπος 
Λανίτειο Λύκειο, Λεμεσός 

Κλιματική αλλαγή, ποια η έννοια της και ποιοι οι παρά-
γοντες που οδηγούν σε αυτήν. Αναφορά στις επιπτώ-
σεις και τους μελλοντικούς κινδύνους της κλιματικής 
αλλαγής τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και τοπικά 
εδώ στη Κύπρο. Υπόδειξη τρόπων αντιμετώπισης αυτού 
του φαινομένου. 

10.00 – 10.10 Περιήγηση στην «τεχνητή νοημοσύνη»(ΤΝ) 
Ομάδα μαθητών: Λαός Ανδρέας, Ιωάννου Βασίλης, 

Μεταξάς Ανδρέας 
Συντονιστές καθηγητές: Μιχαλάκης Χαρή,  

Χρίστος Τζιάμπος 
Λανίτειο Λύκειο, Λεμεσός 

Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) (Al, Artificial 
Intelligence) αναφέρεται στον κλάδο της επιστήμης 
υπολογιστών ο οποίος ασχολείται με τη σχεδίαση και 
την υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων που μι-
μούνται στοιχεία της ανθρώπινης νοημοσύνη. 

DRONES 
Ομάδα μαθητριών: Αντωνίου Σεμίνα, Πανταζή Εύη, Θεο-

φάνους Άντρεα 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Αγγέλα Στεργίδου 

Γυμνάσιο Δροσιάς 
Drones, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αρχικά θα  
κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη τους και την 
προοπτική που υπάρχει. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε 
στα διάφορα είδη τους ανάλογα με τη χρήση τους καθώς 
και στα πλεονεκτήματα- μειονεκτήματά τους. Τέλος θα 
αναφερθούμε στη συμβολή των μαθηματικών στη λει-
τουργία τους. 

Οι μαγνητικοί πόλοι της Γης.. «τρελάθηκαν». 
Ομάδα μαθητών: Χατζηβασιλείου Παναγιώτα, Σαμού-
της Ραφαήλ, Αντωνιάδης Μάριος, Αντωνίου Αντρέας 

Συντονιστής καθηγητής: Γιάννης Χατζησάββας 
Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας 

Οι επιστήμονες έχουν ξαφνιαστεί από την ασυνήθιστα 
γρήγορη μετακίνηση του βορείου μαγνητικού πόλου, ο 
οποίος απομακρύνεται συνεχώς από τον Καναδά,  
κινούμενος ολοένα και ανατολικότερα προς τη Σιβηρία. 
Ο Βόρειος μαγνητικός πόλος της Γης, απομακρύνεται 
ολοταχώς προς τα ανατολικά χωρίς να γνωρίζει κανείς 
τον λόγο. Στην εργασία αυτή θα αναλυθεί όσο πιο 
σφαιρικά το πρόβλημα και οι επιπτώσεις του στο περι-
βάλλον. 

10.10 – 10.20 
Συζήτηση 

Ακούγοντας το φως: Όταν η μουσική συναντά την 
τεχνητή νοημοσύνη 

Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης έχουν αρχίσει να 
εξελίσσονται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς σε 
σημείο που πολλοί να αναρωτιούνται που μπορεί να 
φθάσει η εμπλοκή στην καθημερινότητά μας. Και μία 
σκέψη είναι τι γίνεται όταν η τεχνητή νοημοσύνη 
«εμπλακεί» με το χώρο της τέχνης: Sound οf Light 
(Ήχος του Φωτός). Περισσότερα για το θέμα και για τις 
παρουσιάσεις των μαθητών στη συζήτηση που θα 
ακολουθήσει με κύριο άξονα τις παρουσιάσεις των 
ομάδων των μαθητών. 

Τεχνητή Νοημοσύνη και Drones 
Διαβάζοντας κανείς στις ενημερώσεις στο διαδίκτυο 
σίγουρα θα δει τίτλους παρόμοιους με τον τίτλο:               
Η δημιουργία ενός «συγκυβερνήτη» τεχνητής νοημοσύ-
νης, που θα βοηθά πιλότους σε μαχητικά αεροσκάφη 
είναι ο στόχος του προγράμματος Skyborg του Air Force 
Research Lab της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας. 
Φτάσαμε πλέον στο σημείο που η τεχνητή νοημοσύνη 
αντικαθιστά τον κυβερνήτη και μπορεί να πετάξει μόνη 
της το μη επανδρωμένο αεροσκάφος; Μέσα από την 
συζήτηση των ομάδων των μαθητών θα εξαχθούν πολλά 
ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε σχέση με τις παρουσιά-
σεις των μαθητών.  

Κλιματική Αλλαγή,  
Αλλαγή Πόλων της Γης και η Γη τρελάθηκε 

Η ρύπανση του περιβάλλοντος δεν άργησε να φανεί   
στη συμπεριφορά της Γης – Καταστρέφουμε ή μάλλον 
καταστρέψαμε τη Γη σιγά σιγά, τι κάνουμε; Πως μπο-
ρούμε να ανταπεξέλθουμε; Υπάρχουν λύσεις; Οι ερευ-
νητικές ομάδες των μαθητών θα προσπαθήσουν μέσα 
από μια παραγωγική συζήτηση να απαντήσουν και να 
προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης της ανεξέλεγκτης 
ρύπανσης αλλά και αλλαγές στους τρόπους συνηθείας 
μας. 
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5η Συνεδρία 
(Νέοι-Τεχνολογία και Θετικές Επιστήμες, Λύκειο) 

Αίθουσα  Akamas 1 

6η Συνεδρία 
(Νέοι-Τεχνολογία και Θετικές Επιστήμες, Γυμνάσιο) 

Αίθουσα Akamas 2 

7η Συνεδρία 
(Περιβαλλοντική Συνείδηση) 

Αίθουσα  Akamas 3   
Προεδρείο Πρόεδρος: Μυρτώ Πουαγκαρέ, Διευθύντρια Σχολής 

Ομόδους / Μέλος: Απόστολος Δουβαλάκης, Λύκειο Α’ 
Εθνάρχη Μακαρίου Γ’, Πάφος 

Πρόεδρος: Παρασκευάς Σαμαράς, Διευθυντής Γυμνασί-
ου Δροσιάς / Μέλος: Βασιλική Βογιατζή, Περιφερειακό 
Γυμνάσιο Κιτίου  

Πρόεδρος: Χρυστάλλα Κουκουμά, Επιθεωρήτρια Χημείας 
ΜΕ / Μέλος: Γιώργος Μηλιώτης, Γυμνάσιο Αγ. Αθανασίου  

10.20 – 10.30 Βαρυτικό Πεδίο 
Ομάδα μαθητών: Τσουκαλίδου Ευριδίκη, Δημητρίου 

Χρυσοβαλάντω, Χατζηχριστοδούλου Σωκράτης,  
Χρυσάνθου Ραφαήλ 

Συντονιστής καθηγητής: Βλάσιος Σερεκίδης 
Λύκειο Κύκκου, Πάφος 

 Θα παρουσιαστεί η δύναμη της βαρύτητας με βάση τα 
σύγχρονα δεδομένα και η εξάρτηση του πεδίου από 
συγκεκριμένους παράγοντες 

Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality)-  
η τεχνολογία που ενισχύει τον φυσικό κόσμο  

με ψηφιακό υλικό 
Ομάδα μαθητών: Αβραάμ Μάριος, Γιάγκου Άννα, 
Παπαγεωργίου Χρυσταλλένη, Ποταμίτου Άντρεα 

Συντονίστρια καθηγήτρια: Ανδρέου Άντρη 
Γυμνάσιο Καθολικής 

Η τεχνολογία που επιτρέπει τη ζωντανή προβολή ενός 
φυσικού περιβάλλοντος με προβολή πληροφοριών και 
εικονικών προσώπων ή χώρων, σχεδιασμένων μέσα 
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Η ιεράρχηση της ανακύκλωσης με επεξήγηση  
στα αγγλικά: RRR 

Ομάδα μαθητών: Πέτρου Αλέξανδρος, Δημητρίου           
Ραφαήλ, Ντίρρη Μιχαέλλα, Χαραλάμπους Αγγελική,  

Λουκά Νικολέτα 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Μαρία Χαραλάμπους 

Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
 Τι είναι το RRR (reduce-reuse-recycle): Μείωση, επανα-
χρησιμοποίηση, ανακύκλωση. Οι βασικοί πυλώνες της 
πυραμίδας της ανακύκλωσης με ιεραρχική σειρά. Έννοιες 
και πρακτικά παραδείγματα 

10.30 – 10.40 Η ακαταμάχητη έλξη των μελανών οπών 
Ομάδα μαθητών: Οικονομίδου Αλεξάνδρα, Ζαχαρίου 

Ελίνα, Προκοπίου Μαρία, Ψαρά Νικολίνα 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Μίνα Θεοδωράκη 

Λύκειο Κύκκου Β’, Λευκωσία 
Οι μελανές οπές (μαύρες τρύπες), μια πρόβλεψη της 
θεωρίας του Αϊνστάιν, ανέκαθεν έλκυαν τη φαντασία 
των ανθρώπων. Κυρίως λόγω της ιδιομορφίας τους να 
απορροφούν οτιδήποτε - ακόμα και το φως - που 
ξεπερνά τον ορίζοντα γεγονότων τους. 

Ολογράμματα 
Ομάδα μαθητών: Γεωργίου Κατερίνα, Χατζηθεολόγου 

Έλενα, Μάμα Ευριπίδης 
Συντονιστής καθηγητής: Μιχάλης Περικλέους 

Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Κάτω Πολεμιδιών 
 Η εργασία παρουσιάζει τι είναι το ολόγραμμα πώς 
δημιουργείται αλλά και πρακτικά θα δείξει ένα εύκολο 
τρόπο για να το δημιουργήσει ο θεατής γρήγορα με 
απλά υλικά και το κινητό του τηλέφωνο! 

Πράσινα σημεία: Προώθηση της ανακύκλωσης ή        
δημιουργία σκουπιδότοπου; 

Ομάδα μαθητών: Αντρέου Μέλανη, Θεοχάρους Χρήστος, 
Νικολάου Κυριακή, Περδικάρης Χαράλαμπος 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Βασιλική Βογιατζή 

Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Τα πράσινα σημεία δημιουργήθηκαν για να προωθηθεί η 
ανακύκλωση. Μια έρευνα που έγινε από μαθητές για το 
πράσινο σημείο του Κιτίου οδήγησε σε συμπεράσματα 
σχετικά με την επίτευξη ή όχι του αρχικού στόχου που είχε 
η πολιτεία. 

10.40 – 10.50 String Theory - Η θεωρία των χορδών 
Ομάδα μαθητών: Τσουκαλίδου Ευρυδίκη, Ραφαήλ 

Χρυσάνθου, Χατζησεργίου Οδύσσεια,                             
Δημητρίου Χρυσοβαλάντω 

Συντονιστής καθηγητής: Βλάσιος Σερεκίδης 
Λύκειο Κύκκου, Πάφος 

Η εργασία θα παρουσιάσει βασικές έννοιες της θεω-
ρίας των χορδών εστιάζοντας στην ανάγκη για τη δημι-
ουργία της θεωρίας και ποιά θα είναι τα οφέλη για την 
επιστημονική και όχι μόνο κοινότητα απο τη θεωρία 
αυτή. Θα παρουσιάσει επίσης τη σχέση της με το Big 
Bang και τα παράλληλα σύμπαντα. 

Ρομποτική, ένας νέος κόσμος 
Ομάδα μαθητριών: Παρποττά Ελεάνα, Πέρου Άντρια, 

Ρομπίνς Δανάη, Σταματάρη Αυγή 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Αγγέλα Στεργίδου 

Γυμνάσιο Δροσιάς 
Η ρομποτική μπήκε για τα καλά στη ζωή μας. Το ενδια-
φέρον για αυτήν ολοένα και αυξάνεται. Η εφαρμογή 
της σε διάφορους τομείς δίνει συνεχώς κίνητρα για 
συνέχιση αυτού του τεχνολογικού θαύματος. Φυσική, 
Προγραμματισμός, Μηχανική, Μαθηματικά διαδραμα-
τίζουν σημαντικό ρόλο στη ρομποτική. 

Κυκλική οικονομία 
Ομάδα μαθητριών: Ιωάννου Αναστασία, Μιχαήλ Ιωάννα, 

Χατζηαυξέντη Αγγέλικα 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Πάμελα Αναστασίου 

Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Με τη μελέτη αυτή θα παρουσιάσουμε την κυκλική οικο-
νομία. Η οικονομία μας στηρίζεται πλήρως σε ένα γραμμι-
κό μοντέλο ανάπτυξης (δηλαδή: παίρνω, φτιάχνω, χρησι-
μοποιώ και απορρίπτω) που δεν συμβαδίζει με την προσ-
τασία του περιβάλλοντος  

10.50 – 11.00 
Συζήτηση 

Βαρύτητα, Μαύρες τρύπες και Θεωρία των χορδών – 
πώς συνδυάζονται; Συζήτηση 

Η έρευνα γύρω από τη θεωρία χορδών αποσκοπεί στην 
εξαγωγή μιας θεωρίας των πάντων. Είναι προς το 
παρόν η μόνη αξιόπιστη θεωρία κβαντικής βαρύτητας, 
η οποία μπορεί εξίσου καλά να περιγράψει και τις 
ηλεκτρομαγνητικές και τις άλλες θεμελιώδεις αλληλε-
πιδράσεις. Στη θεωρία υπερχορδών περιλαμβάνονται 
και τα φερμιόνια, οι θεμελιώδεις δομικοί λίθοι της 
ύλης. Δεν είναι, πάντως, ακόμη γνωστό αν η θεωρία 
υπερχορδών είναι η ακριβής θεωρία του σύμπαντος, 
ούτε τα περιθώρια των τιμών των φυσικών σταθερών 
που προβλέπει. Σίγουρα η συζήτηση που θα ακολουθή-
σει από τις ομάδες των μαθητών θα ξεκαθαρίσει αρκε-
τά πράγματα για την σύνδεση τους. 

Επαυξημένη Πραγματικότητα,  
Ολογράμματα και Ρομποτική – Συζήτηση 

Η τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας ή 
Augmented Reality είναι μια τεχνολογία που ενι-
σχύει τον φυσικό κόσμο με ψηφιακό υλικό. Χρησιμο-
ποιείται περισσότερο στις κινητές συσκευές           
και συνδυάζει την προβολή του φυσικού κόσμου του 
οποίου όμως η απεικόνιση είναι επαυξημένη με ψη-
φιακές πληροφορίες (κείμενα, ήχους και video). Ο 
συνδυασμός της κάμερας με μία εικόνα δείκτη ή ακόμη 
και με το σύστημα GPS της κινητής συσκευ-
ής, επιτρέπουν την προβολή επιπλέον πληροφοριών 
για την εικόνα ή το γεωγραφικό σημείο αντίστοιχα, 
διαμορφώνοντας ένα επαυξημένο πληροφορια-
κά τελικό αποτέλεσμα. Μήπως όλα αυτά με τα ολο-
γράμματα που είναι μια μορφή της επαυξημένης πραγ-
ματικότητας μας εισαγάγουν πλέον στον Νέο Κόσμο 
της Ρομποτικής; Οι ομάδες των μαθητών που ασχολή-
θηκαν με το θέμα θα απαντήσουν σε οποιεσδήποτε 
απορίες σε σχέση με τα θέματα που παρουσίασαν. 

Ανακύκλωση και Κυκλική Οικονομία  – Συζήτηση 
 Μήπως η λύση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής είναι η ανακύκλωση; Ή ένα κομμάτι της λύσης τουλά-
χιστον; Μήπως πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής και 
γενικά το καταναλωτικό κοινό να έχει πάντα υπόψη του 
την κυκλική οικονομία και τι ρόλο παίζει η σήμανση σε 
αυτό; Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει προτείνονται 
τρόπο αντιμετώπισης της ρύπανσης και της αλλαγής του 
φαινομένου της Παγκόσμιας Υπερθέρμανσης από τις 
ομάδες των μαθητών μέσα από την εμπειρία τους με την 
ενασχόλησή τους με αυτά τα θέματα. 

11.00 – 11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ   

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
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Ομαδικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Η συμμετοχή όλων των μαθητών σε τουλάχιστον μια δραστηριότητα είναι υποχρεωτική, τα ραντεβού θα τηρηθούν όπως έγιναν οι εγγραφές στην 

ιστοσελίδα). Οι δραστηριότητες διεξάγονται παράλληλα σε διαφορετικές αίθουσες όπως αναφέρονται πιο κάτω και σε διαφορετικές ώρες. 
Ώρα: 11.30π.μ. μέχρι 14.00 

Spartan Corpus: Yπόθεση βιομηχανικής 
κατασκοπίας 

Αίθουσα: Ακάμας 3 

 «Νήσος Κύπρος:   
Έτος 39 μετά την Ενεργειακή Καταστροφή» 

Αίθουσα: Ακάμας 2 

Δέκαθλο Φυσικής                                    

Αίθουσα: Christiaan Barnard A 

Ο μαθητής κατασκευαστής 
Αίθουσα: Christiaan Barnard Β   

"Τα τεχνητά όργανα θα αποτελέσουν το 
μέλλον της βιοϊατρικής βιομηχανίας. Η κα-
τασκευή ενός αποτελεσματικού τεχνητού 
οργάνου απαιτεί τόσο την ανάπτυξη ενός 
κατάλληλου σχεδίου (βιομιμητισμός), όσο 
και επαρκείς δεξιότητες και γνώσεις μηχανι-
κής. Καταρτισμένοι μηχανικοί βιοϊατρικής 
τεχνολογίας χρειάζονται επειγόντως. Η 
Spartan Corpus είναι μια πρωτοπόρος εται-
ρεία εμβιομηχανικής - βιοϊατρικής τεχνολο-
γίας. Εξαιτίας κάποιου κενού στα συστήματα 
ασφαλείας της εταιρείας, κάποιος διέρρηξε 
τις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων της 
εταιρείας και κατέστρεψε τα σχέδια και τα 
πρωτότυπα μοντέλων μηχανικής καρδιάς. 
Ένας βιομηχανικός κατάσκοπος επιδιώκει να 
πουλήσει τα σχέδια αυτά σε ανταγωνιστικές 
εταιρείες. Οι βασικοί ύποπτοι περιλαμβά-
νουν τωρινά στελέχη και υπαλλήλους της 
εταιρείας. Οι βασικοί στόχοι των μαθητών 
είναι τα επανασυναρμολογήσουν τα κατεσ-
τραμμένα μοντέλα μηχανικής καρδιάς και να 
βρουν τον κατάσκοπο εγκαίρως!" 
  
Θα υπάρχουν δύο Ενότητες του συγκεκριμέ-
νου παιγνιδιού η πρώτη ενότητα θα είναι 
από τις 11.30 μέχρι τις 12.40 με 4 ομάδες 
μαθητών και η δεύτερη ενότητα από τις 
12.50 μέχρι τις 14.00. Μόνο μαθητές      
Λυκείου. 
 
Υπεύθυνος Καθηγητής: Γιώργος Βίλλιας, 
Βιολόγος 
  

Βρισκόμαστε στο τριακοστό ένατο έτος 
μετά την Ενεργειακή Καταστροφή. Η Ενερ-
γειακή Καταστροφή ολόκληρου του πλανή-
τη επήλθε το έτος 2050 μ. Χ. όταν όλα τα 
κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, 
και γενικά όλων των συμβατικών καυσίμων,  
άρχισαν να εξαντλούνται επικίνδυνα. Οι 
μεγάλες δυνάμεις (ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση 
με κύριο μέτοχο τη Γερμανία, Ρωσία, 
Άραβες από τη Μέση Ανατολή και Αφρική, 
Κίνα και Ινδία) αναλώθηκαν σε ένα πόλεμο 
συμφερόντων για την κατάκτηση των τελευ-
ταίων ενεργειακών κοιτασμάτων. Μέσα 
από τις εχθροπραξίες αυτού του παγκόσμι-
ου πλέον πολέμου, που επικράτησε σε όλη 
τη Γη, σκοτώθηκε το 95% του  πληθυσμού, 
χάθηκαν όλες οι συμβατικές πηγές ενέργει-
ας (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο 
κ.α.) Οι εναπομείναντες άνθρωποι επι-
κεντρώνονται σε δράσεις με στόχο τη συ-
στηματική αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Σήμερα είμαστε στο τριακοστό 
έτος μετά την Ενεργειακή Καταστροφή, που  
σημειώνεται ως  39 μ.Ε.Κ……  Η συνέχεια 
στην πράξη και λαμβάνοντας μέρος σε αυτή 
την εκπαιδευτική δραστηριότητα με την 
ομάδα σας. 
  
Θα απασχοληθούν 15 ομάδες μαθητών 
των 6 ατόμων σε μια δίωρη δραστηριότητα 
από τις 11.30 μέχρι τις 13.30. 
Υπεύθυνος Καθηγητής: Νικόλας Νικολάου, 
Φυσικός – Λύκειο Αγίου Ιωάννη 

 
 

 

 

 

 

Ομάδες μαθητών θα διαγωνιστούν σε ένα 
πρωτότυπο διαγωνισμό Φυσικής. Σε ένα 
δίωρο θα περάσουν από δέκα διαφορετικές 
δοκιμασίες με βάση τη Φυσική. Νικήτρια θα 
αναδειχθεί η ομάδα που θα συγκεντρώσει 
την ψηλότερη αθροιστική βαθμολογία σε όλα 
τα αγωνίσματα. Λόγω της μεγάλης επιτυχίας 
που γνωρίζει η συγκεκριμένη δραστηριότητα, 
αποφασίστηκε φέτος από την οργανωτική 
επιτροπή του συνεδρίου η δραστηριότητα να 
βρίσκεται σε ισχύ σε δύο ενότητες. 

 Θα απασχοληθούν 10 ομάδες μαθητών των 
5 ατόμων σε μια δίωρη δραστηριότητα από 
τις 11.30 μέχρι τις 13.30. 
Υπεύθυνος καθηγητής: Γιώργος Τσαλακός, 
Λύκειο Βεργίνας / Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Κύπρου 
  

Οι μαθητές θα κληθούν σε καθορισμένο χρονι-
κό διάστημα να επιλύσουν ένα κατασκευαστι-
κό πρόβλημα. Δεν υπάρχουν κακές ή λάθος 
λύσεις για το κατασκευαστικό πρόβλημα. 
Υπάρχουν λύσεις καλές και καλύτερες από 
θέμα οικονομικής άποψης και κατασκευαστι-
κής αντοχή. Ένα Παιχνίδι ανάπτυξης της μαθη-
ματικής και της κριτικής σκέψης. 

Μια δραστηριότητα της μίας ώρας που θα 
διεξαχθεί σε δύο ενότητες μια η ώρα 11.30 
μέχρι τις 12.30 και μια η ώρα 12.45 μέχρι τις 
13.45 και θα απασχολεί σε κάθε ενότητα 10 
ομάδες μαθητών των 5 ατόμων. 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Χρίστος Τζιάμπος, 
Λανίτειο Λύκειο και Χριστίνα Αριστοδήμου, 
Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
    

Ώρα Χώρος Συντονιστής/ές καθηγητής/ές Περιγραφή Ομαδικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

09.00 – 20.00 Δωμάτιο Διαφυγής 
Ακάμας –Mezzani 
Escape room 

Κυριάκος Κωνσταντινίδης 1, 
Κωνσταντίνος Δημητριάδης2, 
Μαρία Χριστοπούλου3 
1. Λύκειο Αποστόλων Πέτρου 

και Παύλου. 
2. Λύκειο Αγίου Νικολάου 3. 

Λύκειο Αγίου Ιωάννη 

Δωμάτιο Διαφυγής 
Αν νομίζετε ότι σχετίζονται με εφαρμογές που συναντάμε στα Smart Phones ή τα Video Games, ήρθε η ώρα να ανα-
θεωρήσετε. Ουσιαστικά πρόκειται για ζωντανά ομαδικά παιχνίδια, τα οποία εκτυλίσσονται μέσα σε θεματικά Δωμά-
τια διαφυγής, στα οποία είστε “κλειδωμένοι”. Ο σκοπός σας είναι μέσα σε συγκεκριμένο προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα να βρείτε τη λύση του μυστηρίου. Βρίσκοντας κωδικούς, κλειδιά, μυστικά περάσματα, σπαζοκεφαλιές και 
άλλα ευφάνταστα αντικείμενα και βρίσκοντας τη λύση σε μια σειρά από γρίφους. Πολλές φορές αυτή η τελική πόρτα 
εξόδου είναι η ίδια πόρτα από την οποία μπήκατε στο δωμάτιο. 

Η διαφυγή από το δωμάτιο θα στηρίζεται σε μαθηματικά προβλήματα, γρίφους και αινίγματα λογικής. Μέγιστος 
αριθμός μαθητών ανά συμμετοχή τέσσερα άτομα. Το δωμάτιο βρίσκεται στο μεσοπάτωμα του Ξενοδοχείου πάνω 
από την καφετέρια και τον χώρο υποδοχής του Ξενοδοχείου. Το δωμάτιο θα λειτουργήσει από την Παρασκευή το 
βράδυ από τις 19.00 – 21.00, το Σάββατο από 09.00 π.μ. μέχρι 08.00 μ.μ. και την Κυριακή από τις 09.00 π.μ. μέχρι τη 
13.00. Δηλώσεις συμμετοχής, πληροφορίες και ραντεβού κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στη γραμματεία του συ-
νεδρίου. 
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Ώρα Χώρος Συντονιστής/ές καθηγητής/ές Περιγραφή Ομαδικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

12.00 – 18.00 Αίθουσα Εκθεσιακού 
χώρου αφισών – 

Αφροδίτη 

Οργανωτική Επιτροπή 9ου 
Παγκυπρίου Συνεδρίου Μα-

θητών Καθηγητών για τις 
Θετικές Επιστήμες 

Έκθεση αφισών που παρουσιάζονται στα πλαίσια του 9ου Συνεδρίου  
Μαθητών – καθηγητών για τις θετικές επιστήμες 

Στον εκθεσιακό χώρο με τις αφίσες θα υπάρχουν πέραν των 80 αφισών όπως μπορείτε να δείτε μέσα από την κα-
ταγραφή τους κατά θεματικές ενότητες στις τελευταίες σελίδες του προγράμματος. Στον εκθεσιακό χώρο οι αφίσες 
δεν είναι χωρισμένες ανά θεματική ενότητα αλλά είναι κατάσπαρτες σε όλο τον εκθεσιακό χώρο ανάλογα. Ο εκθε-
σιακός χώρος αποτελεί πλέον θεσμό για το Παγκύπριο Συνέδριο Μαθητών Καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες και 
είναι σίγουρα το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής δράσης του συνεδρίου.   Οι μαθητές/τριες και συντονιστές 
καθηγητές/τριες που έχουν να παρουσιάσουν τις αφίσες πρέπει να  βρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο και να επεξη-
γούν αυτό που έχουν κάνει και αυτό που θα παρουσιάσουν στους υπόλοιπους σύνεδρους. Σίγουρα και για τους 
μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς οι εμπειρίες που αποκτούν μέσα από τις πιο πάνω δράσεις είναι εμπει-
ρίες ζωής. Επειδή είναι πολλές οι ώρες που θα είναι ανοικτός ο εκθεσιακός χώρος θα αναλάβουν οι συντονιστές 
εκπαιδευτικοί να καταρτίσουν πρόγραμμα με τους μαθητές που θα βρίσκονται στην παρουσίαση της αφίσας σε 
κάθε περίπτωση έτσι ώστε να μπορέσουν στο τέλος όλοι οι μαθητές να λάβουν μέρος και σε άλλες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. 

12.00 – 18.00 Αίθουσα Εκθεσιακού 
χώρου -Akamas Foyer 

Οργανωτική Επιτροπή 9ου 
Παγκυπρίου Συνεδρίου Μα-
θητών Καθηγητών για τις 
Θετικές Επιστήμες 

Έκθεση κατασκευών που παρουσιάζονται στα πλαίσια του 9ου  
Συνεδρίου Μαθητών – καθηγητών για τις θετικές επιστήμες 

Στον εκθεσιακό χώρο υπάρχουν πέραν των 40 κατασκευών όπως μπορείτε να δείτε από το πρόγραμμα των κατά-
σκευών στις τελευταίες σελίδες του προγράμματος. Υπάρχουν κατασκευές που είναι χωρισμένες ανά θεματική 
ενότητα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Στον εκθεσιακό χώρο οι κατασκευές δεν είναι χωρισμένες ανά θεματική ενό-
τητα αλλά είναι κατάσπαρτες σε όλο τον εκθεσιακό χώρο ανάλογα με τις ανάγκες επίδειξης της κάθε κατασκευής 
και της κάθε επίδειξης πειράματος. Ο εκθεσιακός χώρος αποτελεί πλέον θεσμό για το Συνέδριο Μαθητών Καθηγη-
τών για τις Θετικές Επιστήμες και είναι σίγουρα το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής δράσης του συνεδρίου.   Οι 
μαθητές/τριες και συντονιστές καθηγητές/τριες που έχουν να παρουσιάσουν τις κατασκευές τους και τις αφίσες 
πρέπει να  βρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο και να επεξηγούν αυτό που έχουν κάνει και αυτό που θα παρουσιά-
σουν στους υπόλοιπους σύνεδρους. Σίγουρα και για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς οι εμπειρίες 
που αποκτούν μέσα από τις πιο πάνω δράσεις είναι εμπειρίες ζωής. 

12.00 – 18.00 Αίθουσα Εκθεσιακού 
χώρου - Akamas Foyer 

Δρ. Γιάννης Γεωργίου1,2, Δρ. 
Όλια Τσιβιτανίδου1 & Δρ. 
Άντρη Ιωάννου1,2 
1. Research Center on Interac-
tive Media, Smart Systems & 
Emerging Technologies (RISE) 
2. Cyprus Interaction Lab, 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) 

Διερευνώντας το «παράδοξο των διδύμων» μέσα από την εικονική πραγματικότητα  

Έχετε ακούσει πότε την ιστορία με το δίδυμο αδελφό 
που αποφασίζει να κάνει ένα ταξίδι στο Διάστημα, 
καθώς θεωρεί πως η ζωή στη Γη είναι ιδιαίτερα 
πληκτική και μονότονη; Σύμφωνα με την ιστορία, ο 
δίδυμος που κάνει το ταξίδι στο Διάστημα, επιστρέ-
φει στη Γη όχι απλά πλουσιότερος σε εμπειρίες αλλά 
και νεότερος από τον αδερφό του! Μύθος ή πραγμα-
τικότητα; Για να το ανακαλύψετε σας προσκαλούμε 
να επισκεφτείτε το περίπτερό μας και να χρησιμο-
ποιήσετε μια καινοτόμα εφαρμογή εικονικής πραγ-
ματικότητας, ώστε να πραγματοποιήσετε τα δικά σας 
διαστημικά ταξίδια και να διερευνήσετε τη μυστηρι-
ώδη αυτή ιστορία. Αποστολή σας είναι διερευνήσετε 
το «παράδοξο των διδύμων» και να καταλήξετε στα 
δικά σας τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Καλή επιτυ-
χία! 

14.00 – 17.00 Αίθουσα Εκθεσιακού 
χώρου – Akamas 

Foyer 

Αντρέας Λαμπής,  
πρόεδρος CySE 

Αριθμός εθελοντών οι οποίοι απαρτίζουν τον οργανισμό Κυπρίων Επιστημόνων και Μηχα-
νικών (Cypriot Scientists and Engineers - CySE) θα δώσουν το παρόν τους στο 9ο Παγκύπριο 
Συνέδριο Μαθητών Καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες. Οι εθελοντές του CySE θα ενημε-
ρώνουν μαθητές/τριες αλλά και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους για τις ποικίλες προ-
οπτικές εργασίας με πτυχίο στις θετικές επιστήμες ή τη μηχανική καθώς και για τις δραστη-
ριότητες του οργανισμού. 
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Ώρα Χώρος Συντονιστής/ές καθηγητής/ές Περιγραφή Ομαδικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

12.00 – 18.00 Αίθουσα Εκθεσιακού 
χώρου – Akamas 

Foyer 

ΑΚΤΗ  
Κέντρο Μελετών και Έρευνας 

Εκπαιδευτές:  
Στέφανη Χατζηπροκοπίου, 

Μάριος Τσόκος,  
Αλέξανδρος Ζέρβας,  

Μιχάλης Λοϊζίδης 

Τηγανοκίνηση και Καινοτομία 
Μία πρακτική εφαρμογή μετατροπής πλαστικών απορριμμάτων σε νέα προϊόντα. 

 

Η Τηγανοκίνηση, το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρό 
γραμμα συλλογής τηγανελαίου, παρουσιάζει μία καινο-
τόμο τεχνολογία για τη μετατροπή πλαστικών μιας χρή-
σης (μπουκάλια, δοχεία γιαουρτιού κλπ.) σε ευφάνταστα 
προϊόντα. Ελάτε να τεμαχίσουμε, λιώσουμε και παρά-
ξουμε πλαστική ίνα από σκουπίδια. Με την ίνα αυτή και 
την βοήθεια σχεδιαστικού προγράμματος θα δημιουργή-
σουμε μικρές κατασκευές από πλαστικά με τη βοήθεια 
3D Printer! 

12.00 – 18.00 Αίθουσα Εκθεσιακού 
χώρου – Akamas 

Foyer 

Δρ. Γιαννάκης Θεοδούλου 
Διευθύνων Σύμβουλος 

Laserlabs Ltd 

Επίδειξη Συστημάτων Laser 
Τα συστήματα που θα παρουσιαστούν και θα επιδειχθούν είναι τα ακόλουθα: 
Red laser pointers: Μέτρηση ισχύος και απόδειξη επικινδυνότητας στα μάτια. 
HeNe laser, 30-40mW: Μέτρηση ισχύος και επίδειξη με φακό (κάψιμο ταινίας). 
Green laser pointer 50mW: Επίδειξη σε σχέση με την ευαισθησία των ματιών στα διάφορα μήκη κύματος

(χρώματα). 
Green DPSS (Diode Pumped Solid State) laser: Επίδειξη της επικινδυνότητας στα μάτια και στο δέρμα.  
Κάψιμο ταινίας. 
Blue diode laser 450nm, 1,5W: Επίδειξη της επικινδυνότητας στα μάτια και στο δέρμα. Κάψιμο ταινίας και λεπτού 
ξύλου.  Επίδειξη απορροφητικότητας του φωτός από διάφορα υλικά. 
CO2 laser, 40W: Ορατό και αόρατο φως, κάψιμο ξύλου, ανάλυση της κατασκευής του γυάλινου σωλήνα laser. 
 
 
Κατά τη διάρκεια των επιδείξεων, οι μαθητές  
θα μπορούν να κάνουν τις δικές τους ερωτήσεις. 
 
  
 

15.00 – 16.00 Περιοχή κοντά  
στην Πισίνα  

του Ξενοδοχείου 

Γιώργος Κελίρης 
Φυσικός/MSc Αστροφυσική 
Βασίλης Βασιλείου Φυσικός/

ΜSc Αρχές της Φυσικής 
House of Sciences, Σπίτι της 

Επιστήμης Λεμεσός 

Ηλιακή παρατήρηση με εξειδικευμένο τηλεσκόπιο (φίλτρο Ha) 
 
Παρατήρηση ηλιακών κηλίδων (sunspots),  
νημάτων (filaments) 
και φωτοσφαιρικών κόκκων (granules). 
 

 Εκδόσεις Τραυλός  
Οι εκδόσεις Τραυλός είναι ένας εκδοτικός οίκος στην Αθήνα που ασχολείται με βιβλία εκλαϊκευμένης επιστήμης. 
Μέσα από τους δεκάδες τίτλους των εκδόσεων Τραυλός μπορείτε να βρείτε οποιοδήποτε βιβλίο έχει να κάνει με 
την επιστήμη σε εκλαϊκευμένη μορφή ώστε να είναι εύκολο στην ανάγνωση από ένα μέσο αναγνώστη. Οι εκδόσεις 
Τραυλός θα είναι μαζί μας καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου σε περίπτερο που θα είναι στημένο κοντά στη γραμ-
ματεία του συνεδρίου.  Κύριες Θεματικές Κατηγορίες: Μαθηματική λογοτεχνία, Επιστημονική Μυθιστοριογραφία, 
Πανεπιστημιακά Συγγράμματα, Φυσική, Μαθηματικά, Χημεία, Βιολογία / Εγκέφαλος, Υπολογιστές / Τεχνολο-γία, 
Φιλοσοφία, Ιστορία Επιστημών, Ιστορία / Πολιτική, Παιδικά, Λογοτεχνία / Τέχνες  
Πληροφορίες για τις εκδόσεις Τραυλός μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα των εκδόσεων όπου μπορείτε να βρείτε 
και όλες τις περιλήψεις των βιβλίων των εκδόσεων. www.travlos.gr  

 

http://www.travlos.gr
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ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

 
Ομαδικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Η συμμετοχή όλων των μαθητών σε τουλάχιστον μια δραστηριότητα είναι υποχρεωτική, τα ραντεβού θα τηρηθούν όπως έγιναν οι εγγραφές στην 

ιστοσελίδα). Οι δραστηριότητες διεξάγονται παράλληλα σε διαφορετικές αίθουσες όπως αναφέρονται πιο κάτω και σε διαφορετικές ώρες. 
Ώρα: 15.30π.μ. μέχρι 18.00   

CSI: Συλλέκτης εγκεφάλων, ένας κα-
τά συρροή δολοφόνος  

Σάββατο: Αίθουσα Ακάμας 3, 15.30 – 18.00 
Κυριακή: Αίθουσα Christiaan Barnard A: 

11.30 – 12.40  

Η επιστήμη της τηλεπισκόπησης: μέθοδοι 
παρατήρησης της γης από δορυφόρους και 

εναέρια μέσα 
Αίθουσα: Ακάμας 2, 15.30 – 18.00  

Δέκαθλο Φυσικής  
Αίθουσα: Christiaan Barnard A 

 
15.30 μέχρι 18.00   

Κυνήγι Θησαυρού   
Foyer αίθουσας Christiaan Barnard 

 
16.00 μέχρι 18.00   

"Τους τελευταίους 3 μήνες έχει κάνει την 
εμφάνισή του στην πόλη μας ένας καινού-
ριος κατά συρροή δολοφόνος ο οποίος και 
αυτοαποκαλείται «Brain Collector». Στα 
μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα θύματά του 
περιλαμβάνονται δύο γνωστοί καλλιτέχνες. 
Και τα δύο θύματα φέρουν στο κρανίο τους 
σημάδια από επεμβάσεις λοβοτομής, ένα 
είδος χειρουργικών επεμβάσεων. Εκτός από 
την αφαίρεση των εγκεφάλων, τα σώματα 
των θυμάτων εντοπίστηκαν άθικτα, χωρίς 
ίχνη σωματικής κακοποίησης, με όλα τα 
προσωπικά τους αντικείμενα (χρήματα, 
τιμαλφή, έγγραφα). Δίπλα στις σωρούς των 
θυμάτων εντοπίστηκαν διάφορα κωδικοποι-
ημένα στοιχεία που κάποιος ηθελημένα είχε 
αφήσει. Στην προσπάθεια διαλεύκανσης της 
υπόθεσης, οι ομάδες των βοηθών ντεντέκτιβ 
θα πρέπει να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύ-
ματα του δράστη και να ανακαλύψουν ποιος 
θα είναι ο επόμενος στόχος του, πότε και 
που θα επιδιώξει να τον απαγάγει, αλλά και 
στοιχεία για την ταυτότητα και το κίνητρο 
του δράστη, προτού να είναι πολύ αργά." 
 
Θα υπάρχουν δύο Ενότητες του συγκεκριμέ-
νου παιγνιδιού το Σαββάτο (η πρώτη ενότη-
τα θα είναι από τις 15.30 μέχρι τις 16.40 με 
4 ομάδες μαθητών και η δεύτερη ενότητα 
από τις 16.50 μέχρι τις 18.00) και η δεύτερη 
την Κυριακή στις 11.30 το πρωί μέχρι τις 
12.40. Στη δραστηριότητα μπορούν να 
λάβουν μέρος μόνο μαθητές Λυκείου. 
 
Υπεύθυνος Καθηγητής: Γιώργος Βίλλιας, 
Βιολόγος  

Θα γίνει σύντομη παρουσίαση για την 
επιστήμη της «Τηλεπισκόπησης». Με τον 
όρο τηλεπισκόπηση εννοείται η επιστήμη 
παρατήρησης φαινομένων και χαρακτηρι-
στικών από απόσταση.  Η παρατήρηση της 
επιφάνειας της Γης είναι δυνατή με τη 
χρήση ψηφιακών σαρωτών 
(τηλεπισκοπικών ανιχνευτών) που ανι-
χνεύουν την ανάκλαση της ηλεκτρομαγνητι-
κής ακτινοβολίας της γήινης επιφάνειας και 
την αποδίδουν ως ψηφιακή εικόνα.  
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει βιωματικό 
εργαστήρι στο οποίο οι μαθητές θα έχουν 
την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τη μέθο-
δο γεωσκόπησης σε δορυφορικές και εναέ-
ριες εικόνες με σκοπό την εξαγωγή ποιοτι-
κών συμπερασμάτων όσο αφορά τις αλλα-
γές στο φυσικό περιβάλλον. 
 
Το βιωματικό εργαστήρι θα γίνει σε δύο 
ενότητες και κάθε φορά θα απασχολεί 30 
μαθητές (οι μαθητές θα απασχοληθούν 
ατομικά παρατηρώντας φωτογραφίες 
δορυφόρων και σημειώνοντας τις παρατη-
ρήσεις τους μέσα από συζήτηση). 15.30 – 
16.30 πρώτη ενότητα και 17.00 – 18.00 
δεύτερη ενότητα.   
 

Υπεύθυνοι Δραστηριότητας 
Γεώργιος Χρίστου,                                     

Αθηνά Σιλβέστρου,  
Ανδρέας Γεωργίου,  

Μηχανικοί Γεωπληροφορικής, 
 

Ειδικοί Επιστήμονες στο Κέντρο Αριστείας 
Έρευνας και Καινοτομίας «ΚΟΙΟΣ»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ομάδες μαθητών θα διαγωνιστούν σε ένα 
πρωτότυπο διαγωνισμό Φυσικής. Σε ένα 
τρίωρο θα περάσουν από δέκα διαφορετικές 
δοκιμασίες με βάση τη Φυσική. Νικήτρια θα 
αναδειχθεί η ομάδα που θα συγκεντρώσει 
την ψηλότερη αθροιστική βαθμολογία σε όλα 
τα αγωνίσματα. Λόγω της μεγάλης επιτυχίας 
που γνωρίζει η συγκεκριμένη δραστηριότητα, 
αποφασίστηκε φέτος από την οργανωτική 
επιτροπή του συνεδρίου η δραστηριότητα να 
βρίσκεται σε ισχύ για όλη την ημέρα του 
Σαββάτου 07 Μαρτίου του 2020 από τις 11.30 
το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, στην αίθουσα 
Thetis και στον χώρο έξω από την αίθουσα αν 
το επιτρέπει ο καιρός. Οι ομάδες θα μπορούν 
να ξεκινούν ότι ώρα θελήσουν φτάνει να 
υπάρχουν διαθέσιμα τραπέζια, αν δεν μπορέ-
σουν να ξεκινήσουν αμέσως θα τους δίνεται 
ώρα που θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο.   
 
Θα απασχοληθούν 10 ομάδες μαθητών των 
5 ατόμων σε μια δίωρη δραστηριότητα.  
 
Υπεύθυνος καθηγητής: Γιώργος Τσαλακός, 
Λύκειο Βεργίνας / Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Κύπρου  

Πιστεύετε ότι τα προβλήματα φυσικής είναι 
εύκολα; Σας αρέσει η δράση; Το μυστήριο; Η 
αγωνία; Αν ναι κάνετε τη δική σας ομάδα και 
ελάτε να αποπλεύσετε σε ένα αλλιώτικο κυνήγι 
θησαυρού. Βρείτε τον δικό σας θησαυρό αφού 
περάσετε από μια σειρά με δοκιμασίες που 
έχουν να κάνουν με τη φυσική. Απαραίτητη 
προϋπόθεση στην ομάδα να βρίσκεται τουλά-
χιστον ένα άτομο που να έχει διδαχθεί τη 
φυσική της Β’ Λυκείου. Η πρώτη ομάδα που θα 
ολοκληρώσει όλες τις δοκιμασίες και θα περά-
σει από όλα τα σημεία της διαδρομής θα είναι 
η νικήτρια ομάδα.  
 
Οι αρχικές οδηγίες θα δοθούν στις ομάδες στο 
χώρο έξω από την αίθουσα Chris Barnard  του 
ξενοδοχείου. Το παιχνίδι επεκτείνεται σε όλο 
το χώρο του ξενοδοχείου και στην παραλία. 
 
Μπορούν να συμμετέχουν στο παιχνίδι μέχρι 
40 ομάδες των 4 ατόμων σε μια  δίωρη δρα-
στηριότητα.  
 
 
Υπεύθυνος Καθηγητής: Νικόλας Νικολάου, 
Φυσικός – Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός  

 

13.00 – 15.30 ΓΕΥΜΑ  
Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου υπάρχει μπουφέ το οποίο παρέχεται από το ξενοδοχείο στην ειδική τιμή των 15 ευρώ το άτομο μαζί με ένα αναψυκτικό ή νερό.  

Για να επωφεληθείτε από την ειδική τιμή του Ξενοδοχείου θα πρέπει να προμηθευτείτε τα κουπόνια σας από την υποδοχή του Ξενοδοχείου.  
Φροντίστε να τα προμηθευτείτε εγκαίρως.  
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 8η Συνεδρία  (Κεντρικές Ομιλίες, Akamas 1 Conference Centre)  

Προεδρείο  Αντρέας Λοΐζου, Διευθυντής Λυκείου Αρχαγγέλου Απόστολος Μάρκος και Αλέξανδρος Δημητρίου, Διευθυντής Λυκείου Βεργίνας, Λάρνακα  

18.00 – 18.25  Δημιουργική σκέψη: το ζητούμενο κάθε επιστήμονα. Σύλληψη και ανάπτυξη μιας δημιουργικής ιδέας 
Παναγιώτης Τουλιάτος,  Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick 

Ο Άνθρωπος γεννήθηκε «Δημιουργός» στον Πλανήτη Γη. Και αυτή η μοίρα θα τον ακολουθεί όσο θα ενυπάρχει στον πλανήτη αυτόν. Με αυτήν του τη «Θεϊκή, καθ΄ ομοίωση» 
ιδιότητα κυριάρχησε σε ολόκληρο τον Πλανήτη διαμορφώνοντας, σύμφωνα με τις ανάγκες του, το φυσικό περιβάλλον και υποτάσσοντας το ζωικό. Όποιο κλάδο επιστημονικής, 
πνευματικής, τεχνικής ή  απλά χειρωνακτικής δραστηριότητος και αν επιλέξει ένας νέος να ακολουθήσει στη ζωή του, σε αυτή την ιδιότητα και ικανότητα της ύπαρξής του θα 
στηρίζεται. Η έμφυτη, στον άνθρωπο, αυτή ιδιότητα μπορεί να αναπτυχθεί, πέραν των όσων η φύση στον καθένα χωριστά, τυχόν, κληροδότησε.  Αυτή τη δυνατότητα του ανθρώ-
που να συλλαμβάνει «Ιδέες» και τους τρόπους ανάπτυξής τους, έως και την πραγμάτωση, θα προσπαθήσει να αναπτύξει η παρουσίαση αυτή.  

18.25 – 18.35  Θεατρικό Μονόπρακτό για προώθηση των STEAM: Οι συμμαθήτριες και το νερό από τις φυσικές πηγές του Τροόδους 
Ομάδα μαθητριών: Κουμουδιού Ραφαέλια, Παπαπέτρου Αντελίνα, Χρίστου Μαρία  

Συντονιστές καθηγητές: Μαρία Χατζημιχαήλ Πουλιάου, Νικόλας Νικολάου 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη  

Θεατρικό μονόπρακτο που προσπαθεί να δώσει με ένα έξυπνο και χιουμοριστικό τρόπο τα αποτελέσματα ερευνητικής εργασίας σε σχέση με τις χημικές ιδιότητες   του νερού από 
τις φυσικές πηγές της οροσειράς του Τροόδους και σύγκρισή του με το πόσιμο νερό στη Λεμεσό.   

18.35 – 19.00  Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία μαθημάτων των φυσικών επιστημών 
Γεώργιος Βίλλιας, Υποψήφιος Διδάκτωρ στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Cambridge 

Ζούμε σε μια εποχή που η πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση είναι ελεύθερη και οι δυνατότητες των εκπαιδευόμενων μέσω των επιλογών που προσφέρει η τεχνολογία 
έχουν πολλαπλασιαστεί. Συνεπακόλουθο αυτής της πραγματικότητας είναι η ανάγκη αναθεώρησης των εφαρμοζόμενων διδακτικών προσεγγίσεων σε ένα σύγχρονο σχολείο προ-
κειμένου ο παραδοσιακός του ρόλος να μην καταστεί ανεπαρκής και αναχρονιστικός. Η εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων, ικανών να καλύψουν τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του σήμερα, εστιάζοντας στην ταυτόχρονη απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη χρήσιμων δεξιοτήτων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς 
αυτή την κατεύθυνση.    

19.00 – 19.30  Πώς αναπτύσσουμε τις βασικές ικανότητες – δεξιότητες στη σχολική εκπαίδευση 
Γιαννάκης Χατζηκωστής, ΕΜΕ Φυσικής ΜΕ, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας  

Η ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων για όλους βρίσκεται στην καρδιά του  ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης όπου όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαί-
δευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση. Στον σημερινό κόσμο, οι νέοι χρειάζονται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων για την εξεύρεση εργασίας και την επίτευξη ανεξάρτητων, ενερ-
γών  πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  έχει διατυπώσει σαφώς τη σύσταση του για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων ως εξής:  «σε  έναν  ταχέως μεταβαλλόμενο  και  σε 
μεγάλο βαθμό  διασυνδεδεμένο  κόσμο,  κάθε  άτομο  θα  χρειάζεται  ένα  ευρύ  φάσμα    δεξιοτήτων  και ικανοτήτων τις οποίες θα αναπτύσσει συνεχώς σε όλη τη ζωή. Οι βασι-
κές ικανότητες, όπως ορίζονται στο παρόν πλαίσιο αναφοράς, στοχεύουν στο να τεθούν τα θεμέλια για την επίτευξη περισσότερο ίσων και δημοκρατικών κοινωνιών. Ανταποκρί-
νονται στην ανάγκη για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και περαιτέρω ανάπτυξη του δημοκρατικού πολιτισμού»  (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018, p. 
7). Η σύσταση ορίζει οκτώ βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση: (1) Γραμματισμός, Αριθμητισμός, (2) Πολυγλωσσία, (3) Ικανότητες στα Μαθηματικά, στην Επιστήμη, την 
Τεχνολογία και τη Μηχανική, Ψηφιακές Ικανότητες, (4) Προσωπικές, κοινωνικές και μεταγνωστικές ικανότητες, (5) Ικανότητες πολιτότητας, (6) Ικανότητες του Επιχειρείν και 
Δημιουργικότητας και (7) Πολιτιστική επίγνωση και ικανότητα έκφρασης. Επομένως βασικός στόχος της σχολικής εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη αυτών των ικανο-
τήτων και δεξιοτήτων. Οι προβληματισμοί που υπάρχουν αφορούν τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους αυτές οι δεξιότητες μπορούν να καλλιεργηθούν στο 
πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης. Θα παρουσιαστούν εισηγήσεις για την εισαγωγή και την ανάπτυξη διδακτικών και μαθησιακών προσεγγίσεων στα σχολεία μας και στο ευρύ-
τερο μαθησιακό περιβάλλον, ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην επίτευξη αυτών των στόχων.  

19.30 – 20.00  Από την Αστροπαρατήρηση στην Αστρονομία 
Γιώργος Κελίρης (BSc Φυσική, MSc Αστρονομία & Αστροφυσική) 

House of Sciences, Σπίτι της Επιστήμης Λεμεσός 
Η αστροπαρατήρηση συναρπάζει μικρούς και μεγάλους! Πώς όμως μπορεί κάποιος να οδηγηθεί μέσα από τη σωστή αστροπαρατήρηση στην επιστήμη 
της αστρονομίας; Μέσα από τη διάλεξη αναδεικνύονται οι βασικοί κανόνες αστροπαρατήρησης, καθώς και οι λεπτομέρειες που θα οδηγήσουν έναν 
απλό παρατηρητή στην κατανόηση του απέραντου σύμπαντος. Πολλές φορές επικρατεί η λανθασμένη άποψη ότι η αστροπαρατήρηση μπορεί να γίνει 
μόνο μέσα από ένα τηλεσκόπιο. Θα μπορέσετε λοιπόν να μάθετε πώς εντοπίζουμε και αναγνωρίζουμε στόχους δια γυμνού οφθαλμού. Τέλος, θα έχετε 
τη δυνατότητα να γνωρίσετε τους κυρίους στόχους του βαθέως ουρανού, αυτούς δηλαδή που μπορείτε να δείτε με τη χρήση ενός τηλεσκοπίου. 

20.00 – 21.00  Νυκτερινή Παρατήρηση Ουράνιων αντικειμένων 
Γιώργος Κελίρης (Φυσικός/MSc Αστροφυσική), Βασίλης Βασιλείου Φυσικός (ΜSc Αρχές της Φυσικής) 

House of Sciences, Σπίτι της Επιστήμης Λεμεσός 
Παρατήρηση μέσω τηλεσκοπίου διάφορων αντικειμένων.(Σελήνη, Αφροδίτη, Γαλαξίες, Νεφελώματα και Σμήνη Αστέρων). Καθόλη τη διάρκεια, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την 
ευκαιρία να συνομιλήσουν και να εκφράσουν τις απορίες τους στους φυσικούς που θα είναι υπεύθυνοι των αστρονομικών τηλεσκοπίων.  

21.00  ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
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ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

  9η Συνεδρία 
(Διδακτική των θετικών επιστημών, Γυμνάσιο) 

Αίθουσα Ακάμας 1 

10η Συνεδρία 
(Νέοι - Τεχνολογία και Θετικές Επιστήμες) 

Αίθουσα Ακάμας 2 

11η Συνεδρία 
(Περιβαλλοντική Συνείδηση) 

Αίθουσα Ακάμας 3 

Προεδρείο Πρόεδρος: Γεώργιος Στρατουράς, Διευθυντής 
Περιφερειακού Γυμνασίου Κιτίου/ Μέλος: Αλέ-
ξανδρος Γρίβας, Σχολή Ομόδους 

Πρόεδρος: Θεόδωρος Ηλία, Διευθυντής Τεχνικής 
Σχολής Πάφου / Μέλος: Χρίστος Τζιάμπος, Λανίτειο 
Λύκειο, Λεμεσός 
  

Πρόεδρος: Κυριάκος Μπαρρής, Επίτιμος Πρόεδρος Οργανωτι-
κής Επιτροπής, Διευθυντής Αμερικάνικης Ακαδημίας, Ελληνι-
κής Σχολής, Λεμεσός/ Μέλος:  Άντρη Ανδρέου, Γυμνάσιο 
Καθολικής 

09.00 – 09.10 Στατικός ηλεκτρισμός 
Ομάδα μαθητών: Χατζηνικόλας Στέφανος,  

Κάζας Νικόλας 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Αθηνά Δημητρίου 

Γυμνάσιο Δροσιάς 
Παρουσίαση πειραματικής δραστηριότητας που 
αφορά το στατικό ηλεκτρισμό. Σύντομη επεξήγη-

ση των βασικών εννοιών της ενότητας. 
  

Διάθλαση Φωτός 
Ομάδα μαθητριών: Μανουσιουδάκη Κωνσταντίνα, 

Παπαηρακλέους Κωνσταντίνα 
Συντονιστής καθηγητής: Χρήστος Αθανασιάδης 

Λανίτειο Λύκειο, Λεμεσός 
Αρχικά ορίζουμε τι είναι η διάθλαση και ποιες είναι 
οι ιδιότητες του φωτός. Αναφορά σε φαινόμενα 
όπως η οφθαλμαπάτη και επίδειξη παραδειγμάτων 
διάθλασης. 

Υδρογόνο και αιθανόλη-καύσιμα του μέλλοντος 
Ομάδα μαθητριών: Καρατζιά Μαρία, Κούλενδρου Κάλια, 

Γεωργιάδου Ραφαηλία, Φωτίου Βασιλεία,    
Γεωργίου Ραφαέλλα 

Συντονίστριες καθηγήτριες:  
Παρασκευούλα Φωτίου Μιχαήλ, Κούλα Σάββα  Χέλστρομ 

Λύκειο Μακαρίου Γ΄, Λάρνακα 
 Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας, η κλιματική αλλαγή, το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου, η συνεχής εξάντληση των ορυ-
κτών καυσίμων, οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής αλλά και η συνεχής 
μόλυνση της ατμόσφαιρας λόγω των μεγάλων ποσοτήτων 
διοξειδίου του άνθρακα που αποβάλλονται σε αυτή καθημε-
ρινά, έχει οδηγήσει στην ανάγκη για παραγωγή ενέργειας από 
ουσίες που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον και που δεν πρόκει-
ται να εξαντληθούν. 

09.10 – 09.20 Η εφαρμογή του στατικού ηλεκτρισμού στην 
καθημερινή ζωή 

Ομάδα μαθητριών: Αντωνίου Χαρίκλεια, Λυσιώ-
τη Γεωργία, Παρούτη Στέφανη, Στυλιανού Ηλιάνα 

Συντονίστρια καθηγήτρια: Βασιλική Βογιατζή 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 

Ο στατικός ηλεκτρισμός έχει πολλές εφαρμογές 
σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής αλλά και 
σε πολλές συσκευές. Θα παρουσιαστούν οι πε-
ριπτώσεις στις οποίες ο στατικός ηλεκτρισμός 
είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία μιας μηχανής.  

Εισαγωγή στην Κβαντική Μηχανική 
Μαθητής: Παναγιώτου Ιωάννης 

Συντονίστρια καθηγήτρια: Ιωάννα Σωκράτους 
Λύκειο Αγίας Φυλάξεως 

Αναφορά στα σημαντικότερα γεγονότα που οδήγη-
σαν στην ανάπτυξη της και μερική εξήγηση των 
αρχών της. 

Μελέτη Τροποσφαιρικού Όζοντος στην Κύπρο 
Ομάδα μαθητών: Τσιαλούπη Παναγιώτα, Μπαλαμπάν 
Άντρεα, Χαραλαμπίδη Πολίνα, Χριστοφόρου Νικόλας 

Συντονιστής καθηγητής: Παναγιώτης Στυλιανού 
Λανίτειο Λύκειο, Λεμεσός 

 Η παρουσίαση αναφέρεται στις συνέπειες του τροποσφαιρι-
κού όζοντος τόσο στον άνθρωπο όσο και στο φυτικό βασίλειο 
με ειδική αναφορά στην Κύπρο. Η μελέτη βασίστηκε σε   
μετρήσεις που ζήτησε η ομάδα έρευνας από το τμήμα     
ελέγχου περιβάλλοντος του Υπουργείου Εργασίας και η μελέ-
τη κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. 

09.20 – 09.30 Ατμοσφαιρικός Ηλεκτρισμός 
Ομάδα μαθητριών: Θεοδώρου Χαρά, Μεντώνη 
Ξένια, Σταύρου Έρικα, Χατζημάρκου Αγγελική 

Συντονίστρια καθηγήτρια:  
Ελένη Γιαννίκου Χάρπα 

Γυμνάσιο Δροσιάς 
 Ο ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός είναι ο κλάδος 
της Φυσικής που ασχολείται με τη μελέτη των 
ηλεκτρικών φαινομένων στην ατμόσφαιρα. Στην 
ατμόσφαιρα υπάρχουν μικρά ηλεκτρικά φορτία 
τα οποία είναι δυνατόν να συλλεχθούν απευ-
θείας από τον υγρό αέρα, παράγοντας ηλεκτρι-
σμό. 

Τελικά η Επιστήμη είναι ανδρική υπόθεση; 
Ομάδα μαθητριών: Παπαντωνίου Θέκλα, Κυριακί-

δου Μαριάνθη, Ττοφαρή Σαββίνα,  
Ξενοφώντος Μαρία 

Συντονίστριες καθηγήτριες: Άντρη Γρηγορίου, 
Βασιλική Βογιατζή 

Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
 Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα οι περισσότεροι 
επιστήμονες είναι άντρες. Θα διερευνηθεί κατά 
πόσο αυτή η πρόταση είναι αλήθεια και αν στο 
πέρασμα των χρόνων υπήρξαν αξιόλογες γυναίκες 
επιστήμονες. 

Η «κρυμμένη» Χημική Ενέργεια! 
Ομάδα μαθητριών: Αβραάμ Χρυσάνθη, Κουμπογιάννη   Αιμι-

λία, Πολυστυπιώτη Σμαράγδα, Ρότσου Αριστιάνα 
Συντονιστές καθηγητές: Τασούλα Σιάμαρου Μουλλωτού, 

Πανίκος Μουσκαλλής 
Λύκειο Πολεμιδιών 

Η ενέργεια δεν παράγεται από το μηδέν ούτε και εξαφανίζε-
ται. Η μετατροπή της χημικής ενέργειας σε άλλη μορφή μπο-
ρεί να καταστεί επικίνδυνη ακόμα και για την ίδια τη ζωή μας. 
Διερευνήσαμε το πιο πάνω θέμα μέσα από αυθεντικά παρα-
δείγματα. 

09.30 – 09.40 
Συζήτηση 

Διδακτική της Φυσικής στον Στατικό Ηλεκτρισμό 
μέσω εναλλακτικών τρόπων εκμάθησης των 

μαθητών – Συζήτηση 
Πολλές φορές εφαρμόζουμε διαφορετικούς 
τρόπου εκμάθησης ενός μαθήματος, είτε αυτό 
είναι μια εργασία τύπου πρότζεκτ, είτε πειραμα-
τική προσέγγιση είτε ακόμα και κατασκευές μέσα 
στον ίδιο τον σχολικό χώρο. Οι ερευνητικές ομά-
δες των μαθητών θα απαντήσουν σε διευκρινισ-
τικές ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τις δικές 
τους εισηγήσεις. 

Διάθλαση – Κβαντική Φυσική - Συζήτηση 
 Μήπως τελικά οι επιστήμες είναι ανδρική υπόθε-
ση; Οι μαθητές που ασχολήθηκαν με τις εν λόγω 
ερευνητικές εργασίες μας παρουσίασαν τα ευρήμα-
τα τους και θα είναι στη διάθεση του κοινού για μια 
παραγωγική συζήτηση που θα διαλευκάνει όλα τα 
ερωτήματα που μπορεί να έχουν εγερθεί μέσα από 
τις παρουσιάσεις. 
  

Ενέργεια και περιβάλλον – Συζήτηση 
 Γνωστό σε όλους πλέον με όλους τους τρόπους ότι η ενέρ-
γεια βρίσκεται παντού και ταυτόχρονα επηρεάζει το γήινο 
περιβάλλον – πώς όμως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στο 
έπακρον αυτήν τη γνώση και ποια επίδραση έχει το τροπο-
σφαιρικό όζον στο περιβάλλον μας; Ερωτήματα που μαζί με 
άλλα που θα εγερθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα 
απαντηθούν από τις ομάδες των μαθητών που είναι στις 
ομάδες που έχουν παρουσιάσει τα εν λόγω θέματα. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

  9η Συνεδρία  
(Διδακτική των θετικών επιστημών, Γυμνάσιο) 

Αίθουσα Ακάμας 1 

10η Συνεδρία  
(Νέοι - Τεχνολογία και Θετικές Επιστήμες) 

Αίθουσα Ακάμας 2  

11η Συνεδρία  
(Περιβαλλοντική Συνείδηση)  

Αίθουσα Ακάμας 3  

Προεδρείο  Πρόεδρος: Γεώργιος Στρατουράς, Διευθυντής 
Περιφερειακού Γυμνασίου Κιτίου / Μέλος: Αλέ-
ξανδρος Γρίβας, Σχολή Ομόδους  

Πρόεδρος: Θεόδωρος Ηλία, Διευθυντής Τεχνικής 
Σχολής Πάφου / Μέλος: Χρίστος Τζιάμπος, Λανίτειο 
Λύκειο, Λεμεσός 

Πρόεδρος: Κυριάκος Μπαρρής, Επίτιμος Πρόεδρος Οργανωτι-
κής Επιτροπής, Διευθυντής Αμερικάνικης Ακαδημίας, Ελληνι-
κής Σχολής, Λεμεσός / Μέλος:  Άντρη Ανδρέου, Γυμνάσιο 
Καθολικής  

09.40 – 09.50  Ακτινοβολία 
Μαθήτρια: Αντρέου Μέλανη  

Συντονίστρια καθηγήτρια: Βασιλική Βογιατζή 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 

Τα είδη ακτινοβολίας και οι επιπτώσεις στον 
άνθρωπο της έκθεσης στην ακτινοβολία και οι 
τρόποι προστασίας . 

Τρίγωνο του Πασκάλ 
Ομάδα μαθητριών: Ευριπίδου Άντρια, Χατζηβασίλη 

Στυλιάνα , Χρίστου Μαρίνα  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Φωτεινή Παστού  

Λύκειο Αγίας Φυλάξεως 
Αρχικά θα αναφερθούν σε κάποια βιογραφικά 
στοιχεία του Πασκάλ και στη συνέχεια στη χρήση, 
στη λειτουργία καθώς και στη σημασία αυτού του 
τρίγωνου.  

GEOPARKS, Natural and Cultural Heritage that Joins Euro-
pean Students and Teachers’ 

Ομάδα μαθητριών: Θεοτή Ροδούλα, Χριστοφή Στυλιάνα, 
Κοζάκου Μαρία 

Συντονιστές καθηγητές: Νικόλας Νικολάου,  
Μαρία Χατζημιχαήλ Πουλιάου 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 

Παρουσίαση των δράσεων και των κινητικοτήτων που έγιναν 
κατά τις σχολικές χρονιές 2018 – 19 και 2019 – 20 στα πλαίσια 
του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus με τίτλο: 
‘GEOPARKS, Natural and Cultural Heritage that Joins Euro-
pean Students and Teachers’. 

09.50 – 10.00  Πυρηνική ενέργεια 
Ομάδα μαθητών:  Ιωάννου Γιώργος, Ιωάννου 

Μιχαήλ, Φάκας Ιωάννης  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Aθηνούλα Δημητρίου 

Γυμνάσιο Δροσιάς 
Τι είναι η πυρηνική ενέργεια; Τρόπος παραγωγής 
της. Πότε ανακαλύφτηκε και από ποιους. Πώς 
λειτουργούν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες στα 
πυρηνικά εργοστάσια. Τα υπέρ της πυρηνικής 
ενέργειας. Τα κατά της πυρηνικής ενέργειας και 
η καταστροφή του Τσερνομπίλ με τα αποτελέ-
σματά της.  

Μαθηματικά και Ιατρική  
Ομάδα μαθητριών: Ιάσονος Άντρεα, Ιουλιανού 

Ραφαέλλα, Μαυρίδη Χρυσή 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Θεονίτσα Νεοφύτου 

Γεωργίου 
Περιφερειακό Λύκειο Απ. Λουκά Κολοσσίου 

Στην παρουσίαση μας, με θέμα Μαθηματικά και 
Ιατρική έχουμε σκοπό να αναδείξουμε, τη σημαντι-
κότητα των μαθηματικών στον κλάδο της Ιατρικής. 
Με οπτικοακουστικό υλικό, θα παρουσιάσουμε τη 
συμβολή των μαθηματικών σε Ιατρικά ζητήματα, 
όπως για παράδειγμα τη καρδιολογία.  

Χρήση Υδροηλεκτρικής ενέργειας  
για την παραγωγή ηλεκτρισμού 

Ομάδα μαθητών: Μαυρή Αντωνία, Γεωργίου Κατερίνα,  
Χουσεΐν Σοφία, Μάρκου Γιώργος  

Συντονιστές καθηγητές: Παναγιώτα Τουλούμη,  
Νίκος Χατζόπουλος  

Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας 
Η συγκεκριμένη εργασία έχει σκοπό τη διερεύνηση της δυνα-
τότητας δημιουργίας ενός μοντέλου μετατροπής της ενέργει-
ας των κυμάτων σε ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια ενός 
μαγνήτη κινούμενου σε ένα πηνίο και στην επακόλουθη 
αποθήκευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

10.00 – 10.10  Τσέρνομπιλ: Μια λέξη χίλια προβλήματα 
Ομάδα μαθητών: Αντρέου Έλενα, Αρέστη Προκό-

πης, Ιωάννου Γιώργος, Μιχάηλου Ευδοκία  
Συντονιστές καθηγητές: Βασιλική Βογιατζή, 

Χριστόδουλος Κολιός 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 

Η εργασία αναφέρεται στην έκρηξη στον πυρηνι-
κό σταθμό του Τσέρνομπιλ και στις επιπτώσεις 
στην ανθρωπότητα της εποχής εκείνης, της σημε-
ρινής εποχής αλλά και των χρόνων που θα ακο-
λουθήσουν.  

Μαθηματικά και Τέχνες 
Ομάδα μαθητών: Φιλή Δέσποινα, Ζάγκυλου Ελίζα, 

Σταυρινού Χριστίνα, Χαραλάμπους Θεοδόσης 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Ανθή Χριστοφή 

Περιφερειακό Λύκειο Απ. Λουκά Κολοσσίου 
Αναμφίβολα, υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι στις 
μέρες μας που εκ πρώτης όψεως θα ισχυρίζονταν 
πως τα μαθηματικά και η τέχνη δεν έχουν κανένα 
συνδετικό κρίκο. Ας δούμε πως αυτός ο μύθος 
καταρρίφθηκε αφού τα μαθηματικά έγιναν μέρος 
της τέχνης.  

‘(S)TEAM today, make changes for tomorrow’ 
Ομάδα μαθητριών: Κοζάκου Ευαγγελία, Χριστοφίδου Νάταλι 

Συντονιστές καθηγητές: Μαρία Χατζημιχαήλ Πουλιάου,  
Σπύρος Ονησίλου 

Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 
Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus με 
θέμα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το σεμινάριο έγινε 
στη Λεμεσό και διοργανώθηκε από το Λύκειο Αγίου Ιωάννη 
από τις 2 μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2019.  

10.10 – 10.20  
Συζήτηση  

Πυρηνική Ενέργεια  
Ακτινοβολίες και Επιπτώσεις - Συζήτηση 

Η Πυρηνική ενέργεια είναι πάντα ένα από τα 
θέματα που πάντα συζητιέται στο συνέδριο 
μαθητών καθηγητών για τις θετικές επιστήμες – 
όσες φορές και αν έχουν συζητηθεί τα εν λόγω 
θέματα πάντα βρίσκονται στην επικαιρότητα 
λόγω και των πολλών καταστροφών που έχουν 
επέλθει από την κακή χρήση της ραδιενέργειας – 
συζήτηση με τις ομάδες των μαθητών που έχουν 
ασχοληθεί με αυτό το θέμα.  

Μαθηματικά παντού – συζήτηση 
Τελικά τα μαθηματικά όποια πέτρα και να         
σηκώσεις είναι από κάτω – Στις σύγχρονες αλλά και 
στις παλιότερες επιστήμες αν δεν γνωρίζεις ή γνώ-
ριζες μαθηματικά δεν μπορούσες να προβλέψεις ή 
να ανακαλύψεις το οτιδήποτε – τα μαθηματικά 
είναι πάντοτε ένα απαραίτητο εργαλείο για τον 
οποιοδήποτε επιστήμονα – η καλή γνώση των 
μαθηματικών αυξάνει την κριτική σκέψη και τη 
φαντασία, έτσι και τα μαθηματικά είναι παντού, 
στην Ιατρική, στις τέχνες και οπουδήποτε αλλού 
μπορεί κανείς να φανταστεί. Στη συζήτηση που θα 
γίνει οι ομάδες των μαθητών θα παραθέσουν τη 
δική τους εμπειρία μέσα από την ενασχόληση τους 
με τα θέματα που έχουν παρουσιάσει και θα απαν-
τήσουν σε ερωτήσεις.  

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  
Περιβάλλον και Ευρωπαϊκά προγράμματα - Συζήτηση 

Σίγουρα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας παίζουν ένα  σημαν-
τικό ρόλο στην πορεία της ανάπτυξης του περιβάλλοντος. Η 
αειφόρος ανάπτυξη και γενικά η χρήση πηγών ενέργειας που 
προσφέρονται αφιλοκερδώς από το κοντινό μας περιβάλλον 
είναι κάτι που όλοι μας πάντοτε πρέπει να έχουμε υπόψη – 
μπορούμε να συνδυάσουμε τις Ανανεώσιμες Πηγές με τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα και το περιβάλλον; Οι μαθητές 
μέσα από τις παρουσιάσεις τους μας λένε πως ναι και μέσα 
από την συζήτηση που θα γίνει θα μας πουν και με ποιους 
τρόπους το έχουν κάνει.  
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ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

 9η Συνεδρία  
(Διδακτική των θετικών επιστημών, Γυμνάσιο) 

Αίθουσα Ακάμας 1 

10η Συνεδρία  
(Νέοι - Τεχνολογία και Θετικές Επιστήμες) 

Αίθουσα Ακάμας 2  

11η Συνεδρία  
(Περιβαλλοντική Συνείδηση)  

Αίθουσα Ακάμας 3  
Προεδρείο  Πρόεδρος: Γεώργιος Στρατουράς (Διευθυντής Περιφερεια-

κού Γυμνασίου Κιτίου / Μέλος: Αλέξανδρος Γρίβας, Σχολή 
Ομόδους  

Πρόεδρος: Θεόδωρος Ηλία, Διευθυντής Τεχνικής 
Σχολής Πάφου / Μέλος: Χρίστος Τζιάμπος, Λανίτειο 
Λύκειο, Λεμεσός  

Πρόεδρος: Κυριάκος Μπαρρής, Επίτιμος Πρόεδρος 
Οργανωτικής Επιτροπής, Διευθυντής Αμερικάνικης 
Ακαδημίας, Ελληνικής Σχολής, Λεμεσός / Μέλος:  Άντρη 
Ανδρέου, Γυμνάσιο Καθολικής  

10.20 – 10.30  Μεταγνώση και Μεταγνωστικές δεξιότητες 
Ομάδα μαθητών: Μάκη Αντρέας, Προκοπίου Άντρεα,  

Ιακώβου Ροδοθέα, Βασιλείου Διάνα 
Συντονιστής καθηγητής: Γιώργος Γεωργιάδης 

Λύκειο Αγίου Νικολάου, Λεμεσός 
Η έρευνά μας θα έχει θέμα τις μεταγνωστικές δεξιότητες 
μαθητών μέσης εκπαίδευσης και στόχος μας μας είναι να 
δούμε κατά πόσο η μεταγνώση σχετίζεται με τις ικανότητες 
ενός ατόμου κατά την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. 
Η μεταγνώση αφορά την επίγνωση του ατόμου για τον 
τρόπου που λειτουργεί η σκέψη του, η επίγνωσή του για το 
τι γνωρίζει, πώς επεξεργάζεται τη γνώση και το τι δεν γνωρί-
ζει. Επίσης αφορά την εικόνα που έχει το άτομο για τον 
εαυτό του ως λύτη προβλημάτων με τις αδυναμίες και τα 
ισχυρά σημεία του.  

Το παλίμψηστο του Αρχιμήδη 
Ομάδα μαθητών: Λουκά Γεώργιος,  

Ηρακλέους Χρίστος  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Χριστιάνα Ανδρέου 

ΤΕΣΕΚ Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας 
Στην παρουσίαση θα δούμε την ιστορία του παλίμ-
ψηστου και θα συζητήσουμε το περιεχόμενο και 
σημασία του για την ιστορία των μαθηματικών.  

Η χρήση της πλαστικής σακούλας στην Κύπρο 
Ομάδα μαθητριών: Κκαιλή Ιωάννα, Κτωρή Μαρία, 

Μαρίεβα Νάντια, Σακκά Παρασκευή  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Έλενα Κωνσταντίνου 

Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Θα διερευνηθεί η χρήση της πλαστικής σακούλας στην 
Κύπρο με τη βοήθεια ερωτηματολογίου και η μόλυνση 
που προκαλεί στο περιβάλλον η χρήση της, καθώς και 
τρόποι αποφυγής της.  

10.30 – 10.40  Παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο  
ακινητοποίησης του αυτοκινήτου 

Ομάδα μαθητών: Κιτής Ευγένης Μανουήλ, Παύλου Βασί-
λης, Σεκκίδης Μιχάλης, Ττούμπας Κωνσταντίνος  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Βασιλική Βογιατζή 

Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Ο χρόνος που χρειάζεται για να ακινητοποιηθεί ένα αυτοκί-
νητο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες με σημαντικό-
τερο την ταχύτητα κίνησης. Θα μελετηθούν οι παράγοντες 
αυτοί και το πόσο επηρεάζουν τον χρόνο ακινητοποίησης 
του αυτοκινήτου. 

Μηχανισμός των Αντικυθήρων 
Ομάδα μαθητών: Χατζηαντώνη Ελένη, Ευθυβούλου 

Πέτρια, Λαζάρου Παύλος 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Δάφνη Κουζουλή 

Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευκωσία 
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι ένας πρώι-
μος αστρονομικός υπολογιστής 2000 ετών. Θα 
αποκαλύψουμε μερικές από τις δυνατότητες και την 
μαθηματική του ακρίβεια για πρόβλεψη πλανητι-
κών φαινομένων του ηλιακού μας συστήματος.  

Αλυκή του χθες και του σήμερα 
Ομάδα μαθητών: Σεβέρης Δημήτρης, Κναή Δέσποινα, 

Ψωμάς Χρίστος, Παρασκευά Μαρίνα  
Συντονίστριες καθηγήτριες: Σώτη Κωνσταντίνου, Πανα-

γιώτα Ματσούκα 
Λύκειο Μακαρίου Γ’, Λάρνακα 

Το αντικείμενο έρευνας είναι η περιβαλλοντική μελέτη 
ενός από τους σημαντικότερους προστατευόμενους 
υδροβιότοπους της Κύπρου, της αλυκής λάρνακας. 
Σκοπός είναι να μελετηθεί η περιβαλλοντική σύσταση 
(χλωρίδα, πανίδα, χημική σύσταση νερού) του υδροβιό-
τοπου με το πέρασμα των χρόνων.  

10.40 – 10.50  Είναι η εκπαίδευση STEM η λύση για τα αποτελέσματα 
στους διαγωνισμούς PISA; 

Ομάδα μαθητών: Κεφαλωνίτης Νικόλας, Έλληνα  
Βικτώρια, Καραπιπέρη Σάββια Κωνσταντίνου Ειρήνη 

Συντονίστρια καθηγήτρια: Άντρη Παπαντωνίου  
Νικολαΐδειο Γυμνάσιο, Πάφος 

Με την παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια προσδιο-
ρισμού της εκπαίδευσης Stem, στις δεξιότητες που προσφέ-
ρει στους μαθητές του 21ου αιώνα, καθώς επίσης και στις 
χώρες που έχουν ήδη ενσωματώσει δραστηριότητες STEM 
στην εκπαίδευσή τους, όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, η 
Φιλανδία και η Γερμανία καταφέρνοντας έτσι να επιτυγχά-
νουν καλύτερη κατάταξη στους διαγωνισμούς PISA.  

Το Πείραμα του Ερατοσθένη 
Ομάδα Μαθητών: Παναγή Παναγιώτης,  
Ζωδιάτης Φίλιππος, Σιημητράς Σταύρος  

Συντονίστρια καθηγήτρια: Ειρήνη Έκτορος  
Γυμνάσιο Δροσιάς  

Ο Ερατοσθένης, με ένα απλό πείραμα, με λίγα και 
απλά μέσα και απλές μαθηματικές πράξεις και 
έννοιες, κατάφερε να υπολογίσει, περίπου, το 
μήκος της γης, που είναι περίπου 40000Km, με 
πολύ μικρό ποσοστό σφάλματος, τον 3ο αιώνα π.Χ.  

Καρνάγιο Λεμεσού: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον 
Ομάδα μαθητών: Κοτζάμπασιη Ανδριανή, Βαλανίδου 

Χρυσή, Αυξεντίου Μαρία, Φραντζέσκου Ραφαηλία 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Μαρίνα Στυλιανού  

Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Λεμεσός 
Η περιοχή του Καρνάγιου Λεμεσού αποτέλεσε στο 
παρελθόν μία από τις πιο σημαντικές οικονομικά και 
βιομηχανικά περιοχές της πόλης. Επρόκειτο για μία 
περιοχή ιδιαίτερα επιβαρυμένη περιβαλλοντικά. Τα 
τελευταία χρόνια ενώ η υπόλοιπη πόλη αναπτυσσόταν 
με ταχύς ρυθμούς η συγκεκριμένη περιοχή παρέμενε 
ερημωμένη κι αφημένη στο χρόνο. Ο δήμος αποφάσισε 
την ανάπτυξη της και στο μέλλον θα αποτελέσει μία 
περιοχή κόσμημα για την πόλη. Η ομάδα μας μελετά 
την ιστορία της περιοχής αλλά και τα σχέδια ανάπλα-
σης της σχολιάζοντας την περιβαλλοντική τους μεριά.  

10.50 – 11.00 
Συζήτηση  

Εκπαίδευση STEM, Μεταγνωστικές δεξιότητες και πειρα-
ματικές δράσεις – συζήτηση  

Η εκπαίδευση STEM είναι ένας όρος που έχει μπει για τα 
καλά στην εκπαιδευτική ζωή των φυσικών επιστημών της 
μηχανικής και των μαθηματικών. Η Ευρώπη προσβλέπει 
στην εκπαίδευση μέσω εφαρμογών για τις θετικές επιστή-
μες και για αυτό τα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα της Ευρώπης έχουν να κάνουν με εκπαίδευση  STEM. 
Συζήτηση μέσα από τις ομάδες των μαθητών που ασχολή-
θηκαν με το θέμα.  

Αρχαία Ελλάδα και Επιστήμες  
Γύρω στο 235 π.Χ. ο Ερατοσθένης, υπεύθυνος της 
βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, υπολογίζει την 
περίμετρο της Γης μετρώντας τη σκιά ενός ραβδιού 
και την βρίσκει ίση με 40.000 χλμ. Την εικόνα που 
έχει σχηματιστεί για την Αστρονομία στην αρχαία 
Ελλάδα ήρθε να συμπληρώσει κάποιο ένα αρχαιο-
λογικό εύρημα: ο “αστρολάβος των Αντικυθήρων” 
του 1ου αι. π.Χ. Αναμφίβολα σας τα πιο πάνω παρα-
δείγματα από τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό πολλά 
που θα διαφανούν και μέσα από τη συζήτηση με τις 
ομάδες των μαθητών που έχουν ασχοληθεί με το 
θέμα.  

Περιβάλλον της Κύπρου και Συμπεριφορές  
Η Αλυκή της Λάρνακας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 
αλυκή στην Κύπρο και είναι έκτασης 2,2 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων. Το 1997 ανακηρύχθηκε προστατευόμενη 
περιοχή βάσει της κυπριακής νομοθεσίας περί Προστα-
σίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής και 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους           
οικοτόπους, το Καρνάγιο Λεμεσού και γενικά η συμπε-
ριφορά μας σε σχέση με τις πλαστικές σακούλες είναι 
κάτι που επιδεινώνει την περιβαλλοντική τους κατά-
σταση. Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει οι ομάδες 
των μαθητών θα παραθέσουν τις δικές τους απόψεις 
μέσα από την εμπειρία τους με την ενασχόληση τους με 
τα συγκεκριμένα θέματα.  

11.00 – 11.30  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ  
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ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 
 12η Συνεδρία  

(Διδακτική των θετικών επιστημών) 
Αίθουσα Ακάμας 1 

13η Συνεδρία  
(Νέοι - Τεχνολογία και Θετικές Επιστήμες) 

Αίθουσα Ακάμας 2  

14η Συνεδρία  
(Επιχειρηματικότητα) 

Αίθουσα Ακάμας 3  
Προεδρείο  Πρόεδρος: Μυρτώ Πουαγκαρέ, Διευθύντρια Σχολής 

Ομόδους / Μέλος: Κώστας Δημητριάδης, ΒΔ, Σύν-
δεσμος Μαθηματικών Κύπρου, Λύκειο Αγίου Νικο-
λάου, Λεμεσός  

Πρόεδρος: Αντρέας Σοφοκλέους, Πρόεδρος Συνδέ-
σμου Καθηγητών Βιολογίας / Μέλος: Κυριάκος Χειλη-
μίντρης, Θέκλειο Γυμνάσιο, Λεμεσός 

Πρόεδρος: Ανδρέας Ιωσήφ, Διευθυντής Λυκείου Α’, Εθνάρχη 
Μακαρίου Γ’, Πάφος / Μέλος:  Ολυμπία Ορφανίδου, Λύκειο, 
Αγίου Αντωνίου, Λεμεσός  

11.30 – 11.40  Πολύγωνοι και κύβοι αριθμοί 
Ομάδα μαθητών: Γεωργίου Στυλιανός,  

Σταυρινού Μύρια, Ιωάννου Ιωάννα,  
Κωνσταντινίδη Μιχαέλα 

Συντονίστρια καθηγήτρια: Χριστιάνα Αντωνίου 
Λύκειο Αγίας Φυλάξεως 

Μέσα από την παρουσίαση οι μαθητές καταπιά-
νονται με τα πολύγωνα και τους κύβους αριθμούς 
και την χρήση των ιδιοτήτων των πιο πάνω αριθμών 
στην καθημερινή μας ζωή.  

Πολύτιμα μέταλλα 
Ομάδα μαθητών: Βρακά Μάριαμ, Γεωργίου Μάρκος, 

Θεοδώρου Χαρά  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Δέσποινα Ερωτοκρίτου 

Γυμνάσιο Δροσιάς 
Ο ρόλος των πολύτιμων μετάλλων στη ζωή των ανθρώ-
πων ήταν ανέκαθεν διαχρονικά πολύ σημαντική. Διε-
ρευνούμε την επίδρασή τους στην κοινωνική, επιστη-
μονική και οικονομική ζωή των ανθρώπων, τις μεθόδο-
υς εκμετάλλευσης των μετάλλων αυτών και τέλος την 
αναγκαιότητά τους για τις κοινωνίες.  

Οι εφαρμογές της επιστήμης των δεδομένων στη ζωή μας, 
στην επιστήμη και στις επιχειρήσεις 

Ομάδα μαθητών: Νικολάου Μάριος, Παπαχριστοδούλου 
Φρίξος, Χαριδήμου Γιάννης 

Συντονιστής καθηγητής: Σπύρος Τσαγκάρης 
Λύκειο Αγίας Φυλάξεως 

Η επιστήμη των δεδομένων είναι μια σχετικά νέα επιστήμη 
και μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε σε διάφορους τομείς 
όπως η ιατρική, η οικονομία ή η διαδικτυακή αναζήτηση.  

11.40 – 11.50  Μαθηματικά Μυστήρια: Η ομορφιά και η μαγεία 
των αριθμών 

Ομάδα μαθητριών: Ασπρή Ιωάννια, Κωνσταντίνου 
Κατερίνα, Μιχαήλ Όλγα, Κυριάκου Γεωργία 

Συντονίστριες καθηγήτριες:  
Θεονίτσα Νεοφύτου Γεωργίου,   

Ελένη Θεοδωρίδη 
Περιφερειακό Λύκειο Απ. Λουκά Κολοσσίου 

Τα λεγόμενα διανοητικά μαθηματικά είναι σε θέση 
να δώσουν μια απάντηση σε μια μαθηματική ερώ-
τηση χωρίς να χρειαστεί να δώσεις ιδιαίτερη 
έμφαση σε αυτήν. Με αυτή την παρουσίαση θα 
προσπαθήσουμε να δείξουμε μερικά κόλπα επίλυ-
σης δύσκολων μαθηματικών πράξεων.  

Ο κόσμος των υψηλών τάσεων – Το πηνίο του Τesla' 
Μαθητής: Φραγκουλίδης Κωνσταντίνος 

Συντονίστρια καθηγήτρια: Μαρία Παπαμηνά 
Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄, Πάφος 

Ο Τέσλα προσέφερε στην ανθρωπότητα εφευρέσεις 
όπως το εναλλασσόμενο ρεύμα, το πολυφασικό   
σύστημα , το πηνίο Τέσλα, την ακτινογραφία , τα ραδι-
οκύματα , το ραδιόφωνο, το ραντάρ κ. α. ανοίγοντας 
καινούργιους δρόμους στις επιστήμες.  

Περιβαλλοντική απόδοση σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης. Μελέτη περίπτωσης του Περιφερειακού Γυμνασίου 

Κιτίου 
Ομάδα μαθητριών: Αυγουστή Αγγελική, Νικολάου Κυριακή, 

Κυριάκου Μαρίνα, Ανδρέου Μέλανη 
Συντονίστριες καθηγήτριες: Νίκη Τοφαλλή, Χαρά Τοφαλλή 

Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να προσδιοριστούν τα 
είδη των παραγόμενων αποβλήτων, αλλά και ο τρόπος διαχε-
ίρισής τους στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Επιπλέον, η έρευνα στοχεύει στην κατανόηση της συμπερι-
φοράς των παιδιών, καθώς και των γονέων τους, στο πλαίσιο 
της παραγωγής αποβλήτων.  

11.50 – 12.00  Το ποτήρι με την ευμετάβλητη διάθεση 
Ομάδα μαθητών: Πέτσα Αναστασία, Χαριλάου 

Αλεξάντρα, Αδαμίδης Ραφαήλ  
Συντονίστριες καθηγήτριες: Μίνα Θεοδωράκη, 

Δήμητρα Τσιακκούρη 
Λύκειο Κύκκου Β’, Λευκωσία 

Ένα διασκεδαστικό πείραμα με ένα ποτήρι πάνω σε 
κεκλιμένο επίπεδο που αποφασίζει μόνο του πότε 
θα κινηθεί και πότε θα σταματήσει. Η ιδέα γι’ αυτό 
το πείραμα προήλθε από τον Tom Tit (La science 
amusante, Deuxième Serie).  

Αερόσακοι: Οδική Ασφάλεια 
Ομάδα μαθητών: Φραγκέσκου Αγγελική, Λεοντή 

Ειρήνη 
Συντονιστής καθηγητής: Χρίστος Τζιάμπος  

Λανίτειο Λύκειο, Λεμεσός 
Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει παρουσίαση της 
λειτουργίας των αερόσακων. Αρχικά, θα γίνει αναφο-
ρά στο τι είναι αερόσακος ως συμπληρωματικό σύστη-
μα συγκρότησης και ως ένα σύστημα παθητικής ασφά-
λειας. Έπειτα, ακολουθεί μία σύντομη ιστορική     
αναδρομή σχετικά με την εξέλιξη του αερόσακου και 
επεξήγηση των συστημάτων κατά τις συγκρούσεις. 
Τέλος, θα προβληθεί ένα βίντεο με το πως αντιδρά ο 
αερόσακος κατά την διάρκεια των συγκρούσεων.  

Κατασκευή Αναλημματικού Ηλιακού Ρολογιού  
στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη  

Ομάδα μαθητριών: Χαλούμ Αμάνη, Νικία Κωνσταντίνα,  
Λογγίνου Ιωάννα 

Συντονιστές καθηγητές: Νικόλας Νικολάου,  
Παναγιώτα Κτωρή 

Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 
Μοντέλο που παρουσιάζει το αναλληματικό Ηλιακό ρολόι 
που κατασκευάζεται στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη κατά τη σχολι-
κή χρονιά 2019 – 2020 στα πλαίσια διαθεματικής προσέγγι-
σης της Αστρονομίας με τις τέχνες.  

12.00 – 12.10 
Συζήτηση  

Η ομορφιά των μαθηματικών στην εκπαίδευση 
 

Μαθηματικά και συμμετρία – η ομορφιά και η 
μαγεία των μαθηματικών και γενικά η ανάμιξη της 
μαθηματικής γλώσσας παντού και με διάφορους 
τρόπους ακόμα και στην εκπαίδευση. Αναμφίβολα 
οι μαθητές που λάτρεψαν τα μαθηματικά διαπρέ-
πουν στις Θετικές Επιστήμες και είναι η πόρτα για 
την επιτυχή εξέλιξη τους. Συζήτηση από τις ομάδες 
των μαθητών και μέσα από τη δική τους εμπειρία 
για το θέμα.  

Τεχνολογία, εφαρμογές και χρήσεις της  
Αναντίρρητα  με την πρόοδο της Επιστήμης και της 
Τεχνολογίας έχει ευκολυνθεί η ζωή των ανθρώπων. Η 
αλληλεπίδραση της Τεχνολογίας με την Επιστήμη και 
την ασφάλεια θα διαφανεί μέσα από τις παρουσιάσεις 
των μαθητών. Μήπως τελικά με την εξέλιξη της Τεχνο-
λογίας και των επιστημών, μπορούν να εξηγηθούν και 
κάποια φαινόμενα που απασχολούν την παγκόσμια 
κοινότητα διαχρονικά; Στη συζήτηση που θα ακολου-
θήσει, οι μαθητές θα κληθούν να δώσουν περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τα θέματά που έχουν αναπτύ-
ξει.  

Περιβάλλον – Επιστήμες και Επιχειρηματικότητα 
Μήπως πλέον τα σχολεία μας πρέπει να αρχίσουν να σκέ-
φτονται επιχειρηματικά και να δουν πώς μπορούν πρώτα 
από όλα να εξοικονομήσουν ενέργεια αλλά και να προωθή-
σουν παλιές τεχνολογίες για εμβάθυνση στις θετικές επιστή-
μες μέσα από απλές κατασκευές – αλληλένδετες από τη μια 
τα θέματα αλλά και τόσο κοινά όλα τα θέματα που έχουν να 
κάνουν με τις επιστήμες και το περιβάλλον που έχει αρχίσει 
πλέον να γίνεται πόλος έλξης και για τους επιχειρηματίες. 
Στη συζήτηση θα διαφανεί κατά πόσο συνδέονται ή όχι από 
τις ομάδες των μαθητών που ασχολήθηκαν με τα θέματα.  
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ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

 12η Συνεδρία  
(Διδακτική των θετικών επιστημών) 

Αίθουσα Ακάμας 1 

13η Συνεδρία  
(Νέοι - Τεχνολογία και Θετικές Επιστήμες) 

Αίθουσα Ακάμας 2  

14η Συνεδρία  
(Επιχειρηματικότητα) 

Αίθουσα Ακάμας 3  
Προεδρείο  Πρόεδρος: Μυρτώ Πουαγκαρέ, Διευθύντρια Σχολής           

Ομόδους / Μέλος: Κώστας Δημητριάδης, ΒΔ, Σύνδεσμος 
Μαθηματικών Κύπρου, Λύκειο Αγίου Νικολάου, Λεμεσός  

Πρόεδρος: Αντρέας Σοφοκλέους, Πρόεδρος Συνδέσ-
μου Καθηγητών Βιολογίας / Μέλος: Κυριάκος  
Χειλημίντρης, Θέκλειο Γυμνάσιο, Λεμεσός 

Πρόεδρος: Ανδρέας Ιωσήφ, Διευθυντής Λυκείου Α’, 
Εθνάρχη Μακαρίου Γ’, Πάφος / Μέλος:  Ολυμπία   
Ορφανίδου, Λύκειο, Αγίου Αντωνίου, Λεμεσός  

12.10 – 12.20  Εκπαιδευτικός Σεισμογράφος και δυνατότητες εφαρμογής  
Ομάδα μαθητριών: Κεζούδη Άντρεα, Παπούδα Μαρία, 

Καππιτζή Άντρια, Νεοφύτου Αντωνία 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Γαβριέλλα Θεοδοσίου 

Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, Πάφος 
Το σχολείο μας συμμετέχει στο δίκτυο SNAC, το οποίο στόχο 
έχει το μετασχηματισμός των σχολείων σε φορείς καινοτο-
μίας, εκπαίδευσης και πληροφόρησης για την κοινότητά 
τους για θέματα σεισμικής δραστηριότητας και πολιτικής 
προστασίας. Το σχολείο θα εξοπλιστούν με εκπαιδευτικούς 
σεισμογράφους όπου τα σεισμικά δεδομένα θα είναι άμεσα 
προσβάσιμα από όλους σε διαδικτυακή πλατφόρμα.  

Εργονομία – βασική παράμετρος σχεδιασμού 
προϊόντων 

Ομάδα μαθητριών: Σκαρπάρη Έλενα, Σταύρου 
Άννα, Τόλη Σταυρούλα, Χαραλάμπους Αγγελική 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Πάμελα Αναστασίου 

Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Παρουσιάζεται η σπουδαιότητα της εργονομίας 
στην εναρμόνιση εξοπλισμού και χρηστών.  

Καρκίνος και ψυχολογία 
Μαθήτρια: Παναγιώτου Άννα  

Συντονιστές καθηγητές: Απόστολος Δουβαλάκης,  
Μαρία Α. Μίτλεττον 

Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄, Πάφος 
 Μέσα από την ερευνητική εργασία «Καρκίνος & Ψυχο-
λογία» διεξάγεται ένα κοινωνικό πείραμα, σχετικά με 
το αν οι διάφορες εμπειρίες και τα αρνητικά συμβάντα 
στη ζωή ορισμένων ατόμων , μπορούν να οδηγήσουν σε 
συγκεκριμένες μορφές καρκίνου.  

12.20 – 12.30   Σεισμική Επικινδυνότητα 
Ομάδα μαθητών: Σταυρινίδου Μελίνα, Ιωάννου Χαράλαμ-

πος, Λάμπρου Κωνσταντίνος, Χριστοδούλου Δέσποινα 
Συντονιστές καθηγητές: Έλενα Σοφοκλέους,  

Χριστάκης Νίκου 
Λύκειο Πολεμιδιών, Κάτω Πολεμίδια 

Η εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας μιας περιοχής 
και ο προσδιορισμός των αντοχών των κτηριακών εγκατα-
στάσεων στις σεισμικές δονήσεις είναι καθοριστικοί παρά-
γοντες για τις καταστροφικές συνέπειες από την εκδήλωση 
ενός σεισμού. Παράλληλα εξίσου σημαντικά είναι η σωστή 
ενημέρωση του πληθυσμού και η εκπαίδευση μας από 
μικρή ηλικία για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμ-
βάνονται. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας επιχειρούμε 
να παρουσιάσουμε αυτή την εργασία.  

Θεραπεύοντας τη Λευχαιμία:  
Μια νέα επαναστατική ιδέα 

Ομάδα μαθητών: Γιαννέλη Ελένη,  
Τσίτσης Κωνσταντίνος 

Συντονίστρια καθηγήτρια: Ανδρέου Άντρη 
Γυμνάσιο Καθολικής 

Μια καινούρια μέθοδος θεραπείας της λευχαιμίας 
είναι η θεραπεία CAR-T cell η οποία επικεντρώνεται 
στην γενετική μεταμόρφωση των λεμφοκύτταρων Τ 
του ασθενή σε εργαστήριο, έτσι ώστε να αναγνωρί-
ζουν τον καρκίνο και να τον καταστρέψουν.  

Εφαρμογή βακτηριοφάγων στην ανίχνευση  
τροφιμογενών παθογόνων 

Ομάδα μαθητών: Αντωνίου Κωνσταντίνος , Κλεάνθους 
Κωνσταντίνα, Μαρκουλίδου Ισμήνη, Ελ Σαίντ Τζαμίλα 

Συντονίστρια καθηγήτρια: Στυλιανού Μαρίνα 
Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Λεμεσός 

10 εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν κάθε χρόνο 
από ανθεκτικές-λοιμώξεις μέχρι το 2050. Η ομάδα μας 
μελετά τον τρόπο εντοπισμού βακτηρίων στα τρόφιμα 
με τη βοήθεια βακτηριοφάγων (ιών) με μελλοντικό 
σκοπό την πιθανή χρήση τους στη βιολογική αντιμετώ-
πιση βακτηριακών νοσημάτων.  

12.30 – 12.40   Μαγνητισμός και Μαγνητική Αιώρηση 
Ομάδα μαθητών: Μυλωνάς Γιώργος, Γαβριήλ Ειρήνη,  

Κωνσταντίνου Άννα  
Συντονιστές καθηγητές: Γεωργία Καρακόνδυλου,  

Αντώνης Σολωμού 
Λύκειο Αρχαγγέλου Απόστολος Μάρκος 

Η περιέργεια μας κεντρίστηκε με την παρακολούθηση μιας 
εκπομπής για τα μεταφορικά μέσα στην Ιαπωνία όπου 
εντυπωσιαστήκαμε από το τρένο που αιωρείται. Πρώτος 
σταθμός η κατανόηση του φαινομένου του μαγνητισμού και 
προορισμός η κατασκευή ενός απλού μοντέλου αιωρούμε-
νου τρένου.  

Ακουστικά ακύρωσης θορύβου (noise cancellation) 
και ακουστικά απομόνωσης θορύβου  

(noise isolation)  
Ομάδα μαθητών: Δημητρίου Νάτια, Θεοδοσίου 
Μαρία, Θεοδούλου Χριστίνα, Στεφάνου Ιάσονας 

Συντονίστρια καθηγήτρια: Μαρία Περικέντη 
Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, Πάφος 

Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα γίνει μια 
αναφορά στον ορισμό των δύο ειδών ακουστικών. 
Σε συντομία οι μαθητές θα προσπαθήσουν να εξη-

γήσουν την τεχνολογία που διέπει τα ακουστικά 
αυτά αλλά και τον τρόπο χρήσης τους. 

Κλιματιστικό και Υγεία 
Ομάδα μαθητριών: Γεωργιάδη Αναστασία,  

Στούππα Ελένη, Θεοχάρους Στυλιάνα  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Άννα Μαρία Παύλου 

Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου 
Η λανθασμένη χρήση και η μη συντήρηση του κλιματι-
στικού επιφέρει προβλήματα στην υγεία μας λόγω τον 
μικροοργανισμών που αναπτύσσονται. Στην εργασία 
μας θα παρουσιάσουμε τις επιπτώσεις τους στην    
ανθρώπινη υγεία και τρόπο ανάπτυξής τους.  

12.40 – 12.50  
Συζήτηση  

Διδακτική της Φυσικής και Φυσικά φαινόμενα 
Η φυσική πάντοτε μέσα από τα διάφορα παράξενα φυσικά 
φαινόμενα κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών και πολ-
λές φορές ίσως είναι και ο καλύτερος τρόπος για να αποκτή-
σεις όλη την προσοχή των μαθητών στο επόμενο κεφάλαιο 
της φυσικής που ίσως και να σχετίζεται ή να μην σχετίζεται 
με το θέμα όταν τους παρουσιάσεις ένα απίστευτο φυσικό 
φαινόμενο. Για τα θέματα που έχουν καταπιαστεί οι μαθη-
τές θα μας ενημερώσουν περισσότερο και θα λύσουν απο-
ρίες του κοινού.  

Τεχνολογία – Σήμανση και Ιατρική 
Πως η τεχνολογία έχει εισβάλει για τα καλά στην 
ζωή μας είναι πλέον γεγονός – πέραν τούτου όμως 
θα πρέπει να γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για την 
σήμανση των ευρωπαϊκών προϊόντων και γιατί αυτή 
είναι σημαντική. Ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις 
από όλες τις ομάδες των μαθητών και στη συζήτηση 
θα ασχοληθούν περαιτέρω με τα θέματα που έχουν 
παρουσιάσει και τον λόγο που καταπιάστηκαν με 
αυτό το θέμα.  

Ρύπανση του Περιβάλλοντος – Ψυχολογία και Υγεία 
Αναμφίβολα η ψυχολογία κάποιου μπορεί να τον οδη-
γήσει σε άσχημες καταστάσεις σε σχέση με την υγεία 
του αλλά από την άλλη η ρύπανση του περιβάλλοντος 
είτε στον αέρα είτε στο μάτι είτε γενικά με οποιοδήπο-
τε τρόπο καταστρέφει την κανονική μας ζωή έχει επι-
πτώσεις και στην ψυχολογία μας και άρα και στην υγεία 
μας και σε άλλους τομείς. ΟΙ μαθητές που έχουν ασχο-
ληθεί με την ρύπανση του περιβάλλοντος και την ψυχο-
λογία σε σχέση με την υγεία μας θα απαντήσουν σε 
οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχουν να κάνουν με τις ερευ-
νητικές τους εργασίες.  
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ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 
 12η Συνεδρία  

(Διδακτική των θετικών επιστημών) 
Αίθουσα Ακάμας 1  

13η Συνεδρία  
(Νέοι - Τεχνολογία και Θετικές Επιστήμες) 

Αίθουσα Ακάμας 2  

14η Συνεδρία  
(Επιχειρηματικότητα) 

Αίθουσα Ακάμας 3  
Προεδρείο  Πρόεδρος: Μυρτώ Πουαγκαρέ, Διευθύντρια Σχολής 

Ομόδους / Μέλος: Κώστας Δημητριάδης, ΒΔ, Σύνδεσ-
μος Μαθηματικών Κύπρου, Λύκειο Αγίου Νικολάου, 
Λεμεσός  

Πρόεδρος: Αντρέας Σοφοκλέους, Πρόεδρος Συνδέσμου 
Καθηγητών Βιολογίας / Μέλος: Κυριάκος Χειλημίντρης, 
Θέκλειο Γυμνάσιο, Λεμεσός 

Πρόεδρος: Ανδρέας Ιωσήφ, Διευθυντής Λυκείου Α’, 
Εθνάρχη Μακαρίου Γ’, Πάφος / Μέλος:  Ολυμπία Ορφα-
νίδου, Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Λεμεσός  

12.50 – 13.00  Ο "Αντετοκούνμπο" και η φυσική 
Ομάδα μαθητριών: Γιαγκοπούλου Άντρεα,  

Αγαθοκλέους Θεοδώρα  
Συντονιστές καθηγητές: Γεωργία Καρακόνδυλου,  

Αντώνης Σολωμού 
Λύκειο Αρχαγγέλου Απόστολος Μάρκος  

Φέτος, μετά τη μελέτη των βολών στο μάθημα της 
Φυσικής, η παρακολούθηση ενός αγώνα καλαθόσφαι-
ρας μας οδήγησε στην έρευνα και τη μελέτη των φυσι-
κών νόμων που βρίσκουν εφαρμογές στους αγώνες 
αυτούς. Επίσης, με τη βοήθεια του tracker, θα μελετή-
σουμε διάφορες βολές καλαθοσφαιριστών και θα 
εξάγουμε συμπεράσματα.  

Επιγενετική. Οι προοπτικές της στην ανθρώπινη Υγεία. 
Ομάδα μαθητών: Μανουσιουδάκη Κωνσταντίνα,  

Ταπανής Σταύρος, Χαραλάμπους Μαρίνα  
Συντονιστής καθηγητής: Ανδρέας Σοφοκλέους 

Λανίτειο Λύκειο, Λεμεσός 
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες αναπτύχθηκε ένας νέος 
κλάδος της Βιολογίας, η Επιγενετική. Η Επιγενετική 
μελετά την επίδραση του περιβάλλοντος στην έκφραση 
του γονιδιώματος των οργανισμών. Ρυθμίζεται με αυτό 
τον τρόπο η παραγωγή πρωτεϊνών που είναι υπεύθυνες 
για τα διάφορα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των 
οργανισμών.   

Μαμά σου έρχομαι… 
Ομάδα μαθητριών: Κούμουρου Ραφαέλα, Κυπριανού 

Άντρη, Σταυρινού Χριστιάνα, Χριστοδούλου Μαρία 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Άννα Ζωγράφου 

Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου 
Η εξέλιξη, ο τοκετός και επεμβάσεις στο έμβρυο κατά τη 
διάρκεια κύησης. Η εγκυμοσύνη είναι ένα απίστευτο 
θαύμα που συμβαίνει στη γυναίκα και έχει δοθεί σε 
αυτήν έτσι ώστε να δημιουργηθεί και να εξελιχθεί το 
έμβρυο, το οποίο είναι μια νέα ζωή. Η εξέλιξη του  εμ-
βρύου αποτελείται από πολλά στάδια και η φύση προ-
νόησε να γίνονται όλα όσα χρειάζονται για να   υπάρξει 
ένας υγιής οργανισμός.  

13.00 – 13.10  Ενεργειακή κρίση; Μπαταρίες είναι η λύση... 
Ομάδα Μαθητών: Δημητριάδη Ξένια,  

Φιλίππου Ελευθερία 
Συντονιστής Καθηγητής: Σβούκης Ευθύμιος 

Σχολείο: Λύκειο Σολέας, Λευκωσία 
 

Μετά από βιβλιογραφική μελέτη στο θέμα των μπατα-
ριών, θα παρουσιάσουμε με κατανοητό και ταυτόχρονα 
επιστημονικό τρόπο τις φυσικές / χημικές διεργασίες σε 
μία μπαταρία και στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο 
μέλλον της αποθήκευσης ενέργειας.  

MAOA GENE 
Ομάδα μαθητών: Θεοδοσίου Λουκιάνα, Παράσχου 

Σαββίνα, Προκοπίου Τζιώρτζια, Μιχαηλίδου Αναστασία  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Μαρία Μιτή  

Λύκειο Αρχαγγέλου Απόστολος Μάρκος 
Δολοφόνος γίνεσαι ή γεννιέσαι; 

Πρόσφατη μελέτη ενισχύει την πεποίθηση ορισμένων 
επιστημόνων ότι η εγκληματικότητα, πέρα από τις κοι-
νωνικές, οικονομικές, ψυχολογικές και άλλες παρα-
μέτρους, έχει και μια έμφυτη βιολογική - κληρονομική 
διάσταση. Συσσωρεύονται πλέον ολοένα περισσότερες 
επιστημονικές ενδείξεις για την επίδραση των γονιδίων 
πάνω στη βίαιη εγκληματικότητα.  

Παράγοντας ρύπανσης του Περιβάλλοντος- Απειλή για 
τη δημόσια υγεία η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

Ομάδα μαθητών: Μάκη Ανδρέας Παναγιώτης, Προκοπί-
ου Άντρεα, Τσιάκκα Άντρεα 

Συντονίστρια καθηγήτρια: Θεοχαρούλα Τουμαζή  
Λύκειο Αγίου Νικολάου, Λεμεσός 

Η ηλεκτρομαγνητική υπερευαισθησία είναι το ανερχό-
μενο πρόβλημα υγείας του 21ου αιώνα. Είναι αναγκαίο 
οι ιατρικοί θεραπευτές, οι κυβερνήσεις, τα σχολεία και 
οι γονείς να μάθουν περισσότερα για αυτό. Το ρίσκο για 
την ανθρώπινη υγεία είναι σημαντικό.  

13.10 – 13.20  Παιχνίδια Φυσικής - (Δέκαθλο) ως μέρος της διδακτι-
κής διαδικασίας στο μάθημα της φυσικής 

Ομάδα μαθητών: Κυριάκου Αναστασία, Παπακλεοβού-
λου Μαριάννα, Περικλέους Χριστόδουλος,  

Χρυσάνθου Ραφαήλ 
Συντονιστής καθηγητής: Βλάσιος Σερεκίδης  

Λύκειο Κύκκου Πάφος 
Στα πλαίσια της δράσης του προγράμματος επαγγελμα-
τικής μάθησης του Λυκείου Κύκκου Πάφου, τρείς ομά-
δες μαθητών της Β Λυκείου δημιούργησαν δικά τους 
παιχνίδια φυσικής στα οποία συμμετείχαν άλλοι μαθη-
τές της Β’ Λυκείου του σχολείου μας. Η εργασία αυτή 
αναλύει το όλο σκεπτικό της ιδέας αυτής, τις δυσκολίες 
στην υλοποίηση της ,την επίδραση της στους ίδιους και 
στους συμμαθητές τους και τέλος τα μαθησιακά αποτε-
λέσματα που αναλύθηκαν μετά από τη δράση.  

CRISPR DNA 
Ομάδα μαθητριών: Ζαβρού Αφροδίτη, Ξιναρή Φλωρεν-

τία, Γεωργίου Παναγιώτα, Αγαθοκλέους Θεοδώρα 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Μαρία Μιτή 

Λύκειο Αρχαγγέλου Απόστολος Μάρκος 
Πώς από το ψαλίδι της γιαγιάς φτάσαμε  

στο ψαλίδι που κόβει DNA;  
Από το 1962 και την ανακάλυψη του DNA από τους 
Watson , Crick και Rosalind Franklin μέχρι το 1987 την 
ανακάλυψη του CRISPR DNA από τον Yoshizumi Ishino 
και τους συνεργάτες του, μεσολάβησαν μόνο 35 χρόνια.  

Συσχετισμός του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) με την 
αρτηριακή πίεση στους μαθητές του Λυκείου Αγίας 

Φυλάξεως 
Ομάδα μαθητριών: Θρασυβούλου Αναστασία,        

Κωνσταντινίδου Δάφνη, Μπεζώνη Ελένη,  
Τρύφωνος Ελένη 

Συντονιστής καθηγητής: Γεώργιος Παπαδόπουλος 
Λύκειο Αγίας Φυλάξεως 

Έρευνα με μετρήσεις μάζας σώματος και αρτηριακής 
πίεσης για να δούμε αν η αρτηριακή πίεση αυξάνεται με 
την αύξηση του ΔΜΣ.  

13.20 – 13.30  
Συζήτηση  

Ευφάνταστοι τρόποι διδακτικής της Φυσικής  
Πώς μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε και να χρησι-
μοποιήσουμε τη φαντασία μας στην τάξη για να διδά-
ξουμε τις φυσικές επιστήμες; Ορισμένες καλές πρακτι-
κές με πολύ φαντασία και ενδιαφέρον από τους μαθη-
τές. Τελικά τα θέματα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον 
των μαθητών και τους εξάπτουν την περιέργεια μονο-
πωλούν πλέον το ενδιαφέρον τους στο μάθημα. Η 
συζήτηση από τις ομάδες των μαθητών θα προσπαθή-
σει να επιλύσει προβλήματα σε σχέση με τις απορίες 
και τις διευκρινήσεις που θα δεχτούν από το ακροατή-
ριο.  

Η Επιγενετική Επανάσταση ή πώς η συμπεριφορά μας 
αλλάζει το DNA 

Επιγενετική είναι η μελέτη κληρονομήσιμων αλλαγών 
στην έκφραση των γονιδίων χωρίς αλλαγές στην άλλη-
λουχία του DNA. Η γενετική από μόνη της αδυνατεί να 
εξηγήσει το πώς αναπαράγονται κάποια κληρονομούμε-
να χαρακτηριστικά των κυττάρων. Ενώ ένας οργανισμός 
μεγαλώνει και αναπτύσσεται, προσεκτικά συντονισμένες 
χημικές αντιδράσεις ενεργοποιούν και απενεργοποιούν 
κομμάτια του γονιδιώματός του, επιφέροντας αλλαγές 
που πραγματοποιούνται στην κατάλληλη θέση, την 
κατάλληλη στιγμή. Οι μαθητές θα είναι στη διάθεση των 
ακροατών για επίλυση αποριών.    

Παχυσαρκία – Αρτηριακή Πίεση, Ακτινοβολία και ζωή 
Πώς συνδέονται όλα τα θέματα που παρουσίασαν οι 
μαθητές με τις θετικές επιστήμες θα προσπαθήσουν να 
μας ενημερώσουν οι μαθητές και όλες οι ερευνητικές 
ομάδες που έχουν παρουσιάσει τα θέματα αυτής της 
ενότητας θα είναι διαθέσιμοι για τυχόν απορίες και 
διευκρινήσεις σε σχέση με τις ερευνητικές τους διεργα-
σίες.  Συζήτηση από τις ομάδες των μαθητών που έχουν 
ασχοληθεί με αυτά τα θέματα και απαντήσεις σε ερωτή-
σεις που θα υποβληθούν για αυτά τα θέματα.  

13.30 – 14.00  Συζήτηση - Λήξη του Συνεδρίου (Αίθουσα Ακάμας 1) 
Συζήτηση (Συντονίζουν τη συζήτηση μέλη της οργανωτικής επιτροπής και επιθεωρητές) που θα γίνει με τους σύνεδρους του 9ου Συνεδρίου που θα παραβρεθούν. Θα γίνει ανα-
φορά στα θετικά αλλά και στις ελλείψεις, παραλήψεις ή αδυναμίες που εμφανίστηκαν στο συνέδριο  για να ληφθούν υπόψιν για το επόμενο συνέδριο. Παρακαλούνται οι σύ-
νεδροι που έχουν να εκφέρουν την οποιαδήποτε άποψη να είναι παρόντες έτσι ώστε, χρόνο με το χρόνο, με τις παρεμβάσεις και τις εισηγήσεις να βελτιώνεται η διοργάνωση 
του συνεδρίου.  
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Ρομποτική, χρήση του LEGO EV3 για προσομοίωση 
Ομάδα μαθητών: Αψιώτης Χριστόδουλος, Δημητριάδης Κων-
σταντίνος, Ελευθερίου Αιμιλιανός, Χαραλάμπους Αναστάσιος 
Συντονιστές καθηγητές: Παναγιώτης Χατζηματθαίου,       
Αλέξανδρος Διαμαντής  
Λύκειο Λινόπετρας 
Η ομάδα αφού μελέτησε το LEGO EV3 και τις εντολές προ-
γραμματισμού του προχώρησε στον προγραμματισμό του 
ώστε να εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες σε πίστα που θα 
κατασκευαστεί.  
 
 
Εκπαιδευτικό ρομπότ 
Ομάδα μαθητών: Σταυρίδης Κυριάκος, Αριστοτέλους Χρήστος, 
Χαραλάμπους Θεοδόσης, Κερκίδου Δήμητρα  
Συντονιστές καθηγητές: Κυριακή Τόφα, Γιαννάκης Ιωάννου 
Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου 
Συναρμολόγηση του ρομπότ LEGO EV3, για προγραμματισμό 
και επίδειξη απλών εφαρμογών. 
 
 
Ομοπολικός κινητήρας 
Ομάδα μαθητών: Στυλιανού Φρίξος, Γεωργίου Ορφέας, Χρι-
στοφή Βαλεντίνος  
Συντονιστής καθηγητής: Πέτρος Πέτρου 
Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λεμεσού 
Ομοπολικός κινητήρας είναι ένας τύπος ηλεκτρικού κινητήρα 
που χρησιμοποιεί συνεχές ρεύμα για να δημιουργεί την περι-
στροφική κίνηση. Κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1821 
από τον Michael Faraday και είναι το απλούστερο παράδειγμα 
ηλεκτρικού κινητήρα. Παρόλο που δεν χρησιμοποιήθηκε η 
διαμόρφωση του Faraday, οι ομοπολικοί κινητήρες είναι πολύ 
εύκολο να κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας μία μπαταρία, 
έναν ισχυρό μαγνήτη νεοδυμίου και ένα χάλκινο σύρμα. 
 
 
Ο κοχλίας του Αρχιμήδη 
Ομάδα μαθητών: Καταλάνος Ανδρέας, Εφραίμ Ανδρέας,  
Αναστάση Κυριάκος 
Συντονιστές καθηγητές: Χριστιάνα Ανδρέου, Ιάκωβος Ηλιάδης 
ΤΕΣΕΚ Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας 
Κατασκευή μιας αντλίας νερού με βάση την κατασκευή του 
Αρχιμήδη, γνωστή ως κοχλίας του Αρχιμήδη. Η κατασκευή 
αυτή, απλή και αποτελεσματική, χρησιμοποιείται μέχρι και 
σήμερα, ακόμη και σε βιομηχανική κλίμακα. 
 
Η Τεχνολογία του Ολογράμματος  
Ομάδα μαθητριών: Σίσαμου Καλλιόπη, Αντωνίου Θέα 
Συντονιστής καθηγητής: Ανδρέας Φαρκονίδης  
Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου 
Οι μαθητές θα κάνουν επίδειξη ολογράμματος με τη βοή-
θεια απλής κατασκευής. 

Κατασκευή αυτόνομου ιπτάμενου οχήματος (Drone) 
Ομάδα μαθητών: Αδαμίδου Χρυσάνθη, Τσάκαλος Θεόδωρος, 
Παναγιώτου Φειδίας,  Τσιάγκος Γιώργος 
Συντονιστές καθηγητές: Μίνα Θεοδωράκη, Στάλω Ζαπίτη 
Λύκειο Κύκκου Β’ Λευκωσία 
Χρησιμοποιώντας απλά υλικά, κατασκευάζουμε ένα αυτόνομο 
ιπτάμενο όχημα (drone) παίρνοντας έμπνευση από τα σχέδια 
του Leonardo da Vinci (1480) αλλά και από πιο σύγχρονα. 
Σήμερα, τα drones χρησιμοποιούνται: 

- για μεταφορά αντικειμένων (π.χ. η Amazon τα χρησιμο-
ποιεί για να αποστέλλει μικρά πακέτα σε πελάτες που 
κατοικούν σχετικά κοντά στις αποθήκες της)  
- για λήψη φωτογραφιών και βίντεο σε δυσπρόσιτες ή 
επικίνδυνες περιοχές κλπ. 
 
 
Η Τεχνολογία του Ολογράμματος  
Ομάδα μαθητών: Γεωργίου Σταύρος Χαράλαμπος,           
Γεωργίου Παναγιώτα 
Συντονιστής καθηγητής: Ανδρέας Φαρκονίδης  
Γυμνάσιο Επισκοπής, Λεμεσός 
Οι μαθητές θα κάνουν επίδειξη ολογράμματος με τη βοή-
θεια απλής κατασκευής. 
 
 
Η Fontana της Μελωδίας 
Ομάδα μαθητών: Περδίου Αντρέας, Αντωνίου Χαρά, Βασι-
λείου Λεύκιος 
Συντονιστής καθηγητής: Μιχάλης Περικλέους 
Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Κάτω Πολεμιδιών 
Η κατασκευή, μας είναι ένα σιντριβάνι εσωτερικού χώρου 
που ‘έμαθε’ να χορεύει στους ρυθμούς όλων ανεξαιρέτως 
των τραγουδιών! Μπορεί να συνδεθεί με το κινητό σου 
τηλέφωνο ή κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή άμεσα δια 
μέσου ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος που σχεδιάσαμε. 
 
 
Μαθηματικά, ομορφιά και πλαστική χειρουργική 
Ομάδα μαθητών: Θεμιστοκλέους Κάλια, Χαριλάου Κυριά-
κος, Φικάρδος Μάρκος, Χατζηπαύλου Γιώργος  
Συντονιστής καθηγητής: Κωνσταντίνος Δημητριάδης 
Λύκειο Αγίου Νικολάου Λεμεσός 
Σε αυτή την κατασκευή θα παρουσιάσουμε τη σχέση μετα-
ξύ των μαθηματικών, της ομορφιάς του προσώπου και της 
πλαστικής. 
 
 
Illusion 
Ομάδα μαθητών: Καραγιαννάς Γιάννης, Προκοπίδης Κων-
σταντίνος, Σιαρρής Αργύρης 
Συντονιστές καθηγητές: Ιωάννα Πολυδώρου, Στέλιος Ιωάν-
νου, Τζιωρτζίνα Ιωάννου 
Αμερικανική Ακαδημία Λεμεσός (Ελληνική Σχολή) 
Βασική εκδοχή "αόρατου μανδύα". Επιφάνεια αντανάκλασης 
κρυμμένου αντικειμένου πίσω από καθρέφτες. 
 
 

Το κινούμενο σχέδιο και τα στάδια δημιουργίας 
Ομάδα μαθητών: Μίτσας Αναστάσιος, Γεωργίου Κυπριανός, 
Βασιλείου Άρης 
Συντονιστής Καθηγητής: Λεωνίδας Οικονομίδης 
Γυμνάσιο Δροσιάς Λάρνακας 
Το κινούμενο σχέδιο (animation), είναι μια τέχνη δημιουργική 
που ενθουσιάζει, και που προσφέρει πολλές δυνατότητες για 
εφαρμογές πολύ χρήσιμες για εμπέδωση των γνώσεων, 
έκφραση ιδεών και δημιουργία ιστοριών. 

 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 
AtmosFear  
Ομάδα μαθητών: Χατζηγεωργίου Μαρία, Καμηλάρη Ιωσηφί-
να, Γεωργιάδης Λοΐζος  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Άννα Μαρία Παύλου 
Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου 
Η μαθητική εταιρία AtmosFear παράγει ένα σπρέι καθαρι-
σμού γυάλινων επιφανειών που προσδίδει στην επιφάνεια 
την ιδιότητα να μην θολώνει από την υγρασία. 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
Έξυπνο εποπτικό μέσο για την κατανόηση σχεδιασμού γεω-
μετρικών καμπύλων διάφορων μηχανισμών 
Ομάδα μαθητών: Κεδαρίτης Σταύρος, Κούβαρος Κυριάκος, 
Λεάνδρου Θεοτής, Μυριάνθους Χριστόφης 
Συντονιστής καθηγητής: Χαραλάμπους Χριστόδουλος 
ΤΕΣΕΚ Πάφου 
Οι μαθητές του τρίτου έτους του κλάδου Γενικής Μηχανολογί-
ας διδάσκονται το μάθημα Μηχανολογικό σχέδιο. Μια ενότη-
τα του σχεδίου είναι η σχεδίαση διάφορων μηχανισμών. 
Δηλαδή οι μαθητές πρέπει να μάθουν να σχεδιάζουν με τα 
γεωμετρικά όργανα τη γεωμετρική καμπύλη ενός σημείου ή 
σημείων ενός μηχανισμού κατά την κίνησή του. 
 
Ρολόι εκκρεμές 
Ομάδα μαθητριών: Ιακώβου Στάλω, Πέτρου Ραφαέλλα,  
Σωκράτους Ράνια, Χριστοφή Νάταλη 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Ξένια Ιωάννου 
Λύκειο Πολεμίου 
Λειτουργία και χρήση εκκρεμούς. 
 
Πολύγωνοι και κύβοι αριθμοί 
Ομάδα μαθητών: Πετρίδης Μάριος, Χαμπή Ιωάννης, Χριστο-
δούλου Επιφανεία, Βόρκα Μαρία  Χριστίνα   
Συντονίστρια καθηγήτρια: Χριστιάνα Αντωνίου 
Λύκειο Αγίας Φυλάξεως 
Μέσα από την κατασκευή οι μαθητές καταπιάνονται με τα 
πολύγωνα και τους κύβους αριθμούς και τη χρήση των ιδιοτή-
των των πιο πάνω αριθμών στην καθημερινή μας ζωή. 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
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Σπινθήρας 
Ομάδα μαθητών: Μεσαρίτης Γιάννος, Αντωνίου Δημήτρης, 
Καψούλης Μάριος, Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Ξένια Ιωάννου 
Λύκειο Πολεμίου 
Δημιουργία σπινθήρα 
 
Υδρογεννήτρια του Λόρδου Κέλβιν 
Ομάδα μαθητριών: Αχιλλέως Αικατερίνη, Μουρατίδου Αφρο-
δίτη, Νεοφύτου Χαρά, Παπαευσταθίου Ανθούλα 
Συντονιστής καθηγητής: Χρίστος Γεωργιάδης 
Γυμνάσιο Πόλης Χρυσοχούς 
Η διάταξη, που εφευρέθηκε από τον Λόρδο Κέλβιν λειτουργεί 
ως ηλεκτροστατική γεννήτρια. Η συσκευή χρησιμοποιεί νερό 
που πέφτει από μικρό ύψος για να δημιουργήσει διαφορές 
ηλεκτρικού δυναμικού της τάξης των μερικών χιλιάδων Volt, 
μέσω ηλεκτροστατικής επαγωγής μεταξύ συνδεδεμένων, 
αντίθετα φορτισμένων μερών. Η χρήση της υδρογεννήτριας 
του Κέλβιν περιορίζεται σε καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς 
για την επίδειξη αρχών του στατικού ηλεκτρισμού. 
 
Προσομοιώσεις Monte Carlo: Τιθασεύοντας τη δύναμη της 
“τύχης”. 
Ομάδα μαθητών: Θεοχάρους Γιώργος, Οδυσσέως Στυλιανός  
Συντονιστής καθηγητής: Χρίστος Γεωργιάδης 
Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Πόλης Χρυσοχούς 
Οι υπολογιστικές μέθοδοι και συγκεκριμένα οι στοχαστικές 
προσομοιώσεις Monte Carlo αποτελούν σημαντικό κομμάτι 
της σύγχρονης Φυσικής και, γενικότερα, πολύτιμο εργαλείο 
της έρευνας στις Φυσικές Επιστήμες. Στα πλαίσια άσκησης του 
βιβλίου της Α Λυκείου κατεύθυνσης, η ομάδα μας γνώρισε 
βασικές αρχές και εφάρμοσε - με τη χρήση του ανοιχτού λο-
γισμικού Geogebra - βασικές έννοιες των στοχαστικών μεθό-
δων. 
 
Αψηφώντας τη βαρύτητα: Κυλώντας στην ανηφόρα  
Ομάδα μαθητριών: Σάββα Θέα, Παπαευσταθίου Ελπινίκη 
Συντονιστής καθηγητής: Χρίστος Γεωργιάδης 
Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Πόλης Χρυσοχούς 
Παρουσιάζουμε μια διάταξη στην οποία οι φυσικοί νόμοι 
φαίνεται να παραβιάζονται προκαλώντας τους θεατές να την 
ερμηνεύσουν: Ένας “διπλός κώνος” (δύο κώνοι που έχουν 
κοινή βάση) φαίνεται να ανηφορίζει σε επικλινείς ράγες. 
 
Η Φύση κάνει μαγικά 
Ομάδα μαθητών: Μακρυμανωλάκης Κωνσταντίνος, Δανάη 
Παρασκευά, Νεοφύτου Νικόλ, Καργάκη Ελένη, Παρασκευά 
Μαρία  Μαγδαλένα  
Συντονιστής καθηγητής: Χρίστος Γεωργιάδης 
Γυμνάσιο Πόλης Χρυσοχούς 
Μικρά διασκεδαστικά και ενδιαφέροντα πειράματα στατικού 
ηλεκτρισμού με απλά καθημερινά υλικά. Σάς καλούμε να 
παίξετε και να πειραματιστείτε με 8 απλές διατάξεις, από 
υλικά καθημερινής χρήσης και να εξερευνήσετε τον μαγικό 
κόσμο των ηλεκτροστατικών δυνάμεων που ασκούνται μεταξύ 
φορτισμένων υλικών. Αναπόφευκτα, θα βρεθείτε αντιμέτωποι 
με αμείλικτα Πώς και Γιατί; Θα δεχτείτε την πρόσκληση-
πρόκληση; 

Πειραματικές Εφαρμογές με το αυτοσχέδιο Πηνίο του            
Τέσλα (Tesla Coil) 
Ομάδα μαθητών: Χριστοδούλου  Σοφία, Κωνσταντίνου Μιχά-
λης 
Συντονιστής Καθηγητής: Νεόφυτος Νεοφύτου 
Λύκειο Βεργίνας, Λάρνακα 
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης κατασκευών θα παρουσιαστούν 
τα οι πιο κάτω πειραματικές εφαρμογές με το αυτοσχέδιο 
πηνίο του Τέσλα που έχουμε κατασκευάσει: 
Η λειτουργία του Πηνίου Τέσλα. 
Η μεταφορά ήχου μέσω ενός σπινθήρα. 
Η λειτουργία του κυκλώματος, σπινθήρα υψηλής τάσης. 
Η πυράκτωση λάμπας, μέσω ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που 
δημιουργείται. 
Jacob’s ladder, χρησιμοποιώντας υψηλή τάση ρεύματος. 
Η χάραξη ξύλου με μορφή Lichtberg figures, χρησιμοποιώντας 
υψηλή τάση ρεύματος. 
Η συμπεριφορά του αποταγμένου νερού, όταν διαρρέεται από 
υψηλή τάση ρεύματος. 
 
Πειράματα Στατικού Ηλεκτρισμού 
Ομάδα Μαθητών: Γαβριηλίδη Αναστασία, Καρακάτσανη  
Κλέλια, Κυριάκου Άνθεμις, Βύρωνος Νικόλας  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Κρίστια Αποστολίδου, Μαρία Χαρα-
λάμπους  
Λανίτειο Γυμνάσιο, Λεμεσός 
Τα παιδιά θα παρουσιάζουν πειράματα στατικού ηλεκτρισμού 
με απλά υλικά (σαπουνόφουσκες, πλαστικά πιάτα, μπαλίτσες 
κ.α.). 
 
Δομή DNA 
Ομάδα μαθητών: Κουβάς Αντρέας, Ζήνωνος Ιωάννης, Αντώνιου 
Χαραλάμπος, Ιωάννου Αντρέας 
Συντονιστές καθηγητές: Πόπη Κωνσταντίνου, Έλενα Κοντολαί-
μη, Στέλιος Ιωάννου  
Αμερικάνικη Ακαδημία (Ελληνική Σχολή ) Λεμεσός 
Στον πυρήνα κάθε κυττάρου υπάρχει το γενετικό υλικό - DNA, 
αποτελούμενο από δύο συμπληρωματικές αλυσίδες που ενώ-
νονται μεταξύ τους μέσω δεσμών υδρογόνου μεταξύ των αζω-
τούχων βάσεων. 
 
Τα μικρόβια βρίσκονται παντού 
Ομάδα μαθητών: Δημητρίου Μαρία Ελένη, Κέιτον Γουίλιαμ, 
Χαραλάμπους Ελίνα, Χριστοδούλου Εβελίνα 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Ανθή Κουντουρέτη 
Λανίτειο Γυμνάσιο, Λεμεσός 
Κατασκευές σε διαφορετικά υλικά όπως πηλός, πολυστερίνη, 
σφουγγάρι που παρουσιάζουν τη δομή των μικροβίων. 
 
Μοντέλο Κατασκευής Αναλημματικού Ηλιακού Ρολογιού  
Ομάδα μαθητριών: Νικία Κωνσταντίνα, Χαλούμ Αμάνη, Θεοτή 
Ροδούλα, Χριστοφή Στυλιάνα 
Συντονιστές καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Παναγιώτα Κτωρή 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 
Μοντέλο που παρουσιάζει το αναλημματικό Ηλιακό ρολόι που 
κατασκευάζεται στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη κατά τη σχολική 
χρονιά 2019 – 2020 στα πλαίσια διαθεματικής προσέγγισης της 
Αστρονομίας με τις τέχνες.  

Ο γύρος του θανάτου 
Ομάδα μαθητών: Ανδρέου Δημοσθένης, Κουππή Ιωάννα, Μι-
χαήλ Αλέξανδρος, Νικολάου Θεόδωρος 
Συντονιστές καθηγητές: Άννα Μαρία Παύλου, Κωνσταντίνα 
Κουντούρη 
Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου 
Η κατασκευή μας βοηθά να μελετήσουμε την κυκλική κίνηση 
αντικειμένων διαφορετικής μάζας και υλικού καθώς προσκολ-
λούνται σε περιστρεφόμενο τοίχωμα. 
 
Συνάρτηση Gauss  
Ομάδα μαθητών: Παπαδημήτρης Κυπριανός, Ειριναίος Μιχαη-
λίδης, Μενίκου Πετρίνα   
Συντονίστρια καθηγήτρια: Δήμητρα Τσιακκούρη  
Λύκειο Κύκκου Β', Λευκωσία  
"Η γνωστή Gaussian κατανομή, είναι σημαντική στη στατιστική 
και τη θεωρία πιθανοτήτων. Χρησιμοποιείται στις φυσικές και 
κοινωνικές επιστήμες για να αντιπροσωπεύει τυχαίες μεταβλη-
τές. Στη κατασκευή μας αυτές οι τυχαίες μεταβλητές, αντιπρο-
σωπεύονται από μεταλλικές χάντρες οι οποίες επιλέγουν μια 
τυχαία διαδρομή με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται σχηματί-
ζοντας Gaussian κατανομή".  

 

 

 
 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 
Μπάνιο στην Άμμο  
Ομάδα μαθητών: Κόκκινος Ορέστης, Οβάνοβ Αλέξανδρος 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Τσιακκούρη Δήμητρα 
Λύκειο Κύκκου Β’ Λευκωσία 
Κατασκευή μιας μπανιέρας από άμμο για την παρουσίαση του 
φυσικού φαινομένου που παρατηρείται όταν μια ποσότητα 
στερεής σωματιδιακής ουσίας συμπεριφέρεται ως ρευστό κάτω 
από κατάλληλες συνθήκες. 
 
Στη Γη μας! 
Ομάδα μαθητριών: Ευτυχίου Δόξα, Μενελάου Σοφία, Παπασω-
ζόμενου Θεογνωσία, Κατσουλάκη Στυλιάνα 
Συντονιστής καθηγητής: Αλέξανδρος Γρίβας  
Σχολή Ομόδους 
Παρουσίαση και επεξήγηση μέσω απλών κατασκευών χαρακτη-
ριστικών και φαινομένων που παρατηρούνται στη Γη. 
 
Στη Γειτονιά του Ηλιακού μας Συστήματος 
Ομάδα μαθητών: Δημοσθένους Αντρέας, Χατζηπαναγιώτου 
Δημήτρης, Αρέστη Αγαθοκλής, Ανδρέου Φαιδωνία 
Συντονιστής καθηγητής: Αλέξανδρος Γρίβας  
Σχολή Ομόδους 
Παρουσίαση και επεξήγηση μέσω κατασκευών χαρακτηριστι-
κών και φαινομένων στη περιοχή του Ηλιακού μας συστήματος. 
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Το απέραντο Σύμπαν 
Ομάδα μαθητών: Στυλιανού Ιωάννης, Κωνσταντίνου Δημήτρης, 
Κωνσταντίνου Χριστιάνα. 
Συντονιστής καθηγητής: Αλέξανδρος Γρίβας  
Σχολή Ομόδους 
Παρουσίαση και επεξήγηση μέσω απλών κατασκευών χαρακτη-
ριστικών και φαινομένων στην γειτονιά του Ηλιακού μας      
συστήματος. 
Δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος μέτρησης υγρασίας και 
θερμοκρασίας. 
Ομάδα μαθητών: Κναής Αντρέας, Δημητρίου Σωτηρούλα, 
Παπαευριπίδης Αντώνης  
Συντονιστής καθηγητής: Χαράλαμπος Αριστοτέλους 
Γυμνάσιο Δροσιάς 
Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή ηλεκτρονικού συστήμα-
τος μέτρησης υγρασίας και θερμοκρασίας κάνοντας χρήση της 
μητρικής κάρτας ARDUINO, αισθητήρων και κώδικα C++. 
 
Γεννήτρια μηδενικής αντίδρασης – Παράκαμψη κανόνος Lenz 
Μαθητής: Διονυσίου Κωνσταντίνος  
Συντονιστής καθηγητής: Μάριος Χαραλαμπίδης 
Τεχνική Σχολή Πάφου  
Πρόκειται για κατασκευή που με ένα ενδιαφέρων τρόπο επιχει-
ρεί να παρακάμψει τον κανόνα Lenz στην προσπάθεια να πα-
ράγει περισσότερη ενέργεια – ισχύ στην έξοδο από αυτήν της 
εισόδου.  
Κλειδί στην όλη κατασκευή είναι η λεπτομέρεια ότι τα κάθετα 
μαγνητικά πεδία δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτό είναι 
κάτι γνωστό στην επιστήμη πλην όμως δεν του έχει δοθεί η 
πρέπουσα προσοχή. 
 
Οπτικοποίηση του ήχου 
Ομάδα μαθητών: Γεωργίου Στέλλα, Ηλία Μαρίνα, Ηλία Τέρψα, 
Χρίστου Εφραίμ  
Συντονιστής καθηγητής: Εμμανουήλ Καπετανάκης 
Εμπορική Σχολή Μιτσή, Λεμύθου  
Πειραματική διάταξη κατασκευασμένη από απλά υλικά για την 
οπτικοποίηση ηχητικών κυμάτων. 
 
Μέτρηση της ταχύτητας του φωτός στο εργαστήριο 
Ομάδα μαθητών: Λαζάρου Νικόλας, Φωτίου Γαβριήλ,  
Μανδρής Νεόφυτος 
Συντονιστές καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Παναγιώτα Κτωρή 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 
Η εργασία αυτή αναφέρεται σε μία καινοτόμα εργαστηριακή 
δραστηριότητα μέσω της οποίας μπορούμε να μετρήσουμε 
έμμεσα την ταχύτητα του φωτός. Η δραστηριότητα απευθύνε-
ται σε μαθητές Ομάδας Προσανατολισμού 3 (Β και Γ Λυκείου) ή 
σε μαθητές οποιασδήποτε τάξης του Λυκείου στα πλαίσια ενός 
project με σχετικό θέμα. Θεωρούμε ότι η ένταξη της συγκεκρι-
μένης δραστηριότητας στα σχολεία μας θα προκαλέσει το 
ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα της φυσικής, δίνοντας 
τη δυνατότητα τόσο στην αναφορά της ιστορικής εξέλιξης των 
θεωριών του φωτός, όσο στη σύνδεση ασύνδετων μέχρι τώρα 
κεφαλαίων όπως η αρχή της επαλληλίας, οι συνθήκες του Borh, 
η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια κλπ με στόχο τη μέτρηση μίας 
από τις σπουδαιότερες ίσως σταθερές της φυσικής. 
Σωλήνες Geissler και Γραμμικά Φάσματα Εκπομπής 
Ομάδα μαθητών: Ανδρέου Χριστίνα, Νικολάου Εύρος, Παναγί-
δου Ρένα, Χατζημιχαήλ Σωτήρης  
Συντονιστής καθηγητής: Εμμανουήλ Καπετανάκης 

Εμπορική Σχολή Μιτσή, Λεμύθου 
Οι μαθητές παρουσιάζουν μία πειραματική διάταξη για τη 
μελέτη γραμμικών φασμάτων εκπομπής με τη χρήση σωλήνων 
Geissler. Οι επισκέπτες του χώρου δεν παραμένουν απλοί 
θεατές, αλλά συμμετέχουν ενατενίζοντας την ατομική δομή 
μέσα από το είδωλό της στον μακρόκοσμο. 
 
Πειραματική Μέτρηση της Ακτίνας της Γης με το πείραμα του 
Ερατοσθένη  
Ομάδα μαθητριών: Κουμουδιού Ραφαέλια, Χρίστου Μαρία, 
Παπαπέτρου Ατελίνα, Κοζάκου Μαρία 
Συντονιστές καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Παναγιώτα Κτωρή 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 
Επίδειξη του πειράματος και επεξήγηση της διαδικασίας για 
μέτρηση της ακτίνας της Γης με το ιστορικό πείραμα του Ερα-
τοσθένη. Θα γίνουν ταυτόχρονες μετρήσεις στο συνέδριο και 
μέτρηση της ακτίνας της Γης με τη διαδικασία του πειράματος 
του Ερατοσθένη (θα έχουμε μεγαλύτερο σφάλμα αλλά οι μαθη-
τές θα ενημερωθούν για την διαδικασία και θα μπορέσουν να 
το επαναλάβουν στο σχολείο τους κατά την διάρκεια μιας της 
φθινοπωρινής και εαρινή ισημερίας ή του χειμερινού και θερι-
νού ηλιοστασίου).   
 
Πειραματική μέτρηση του δείκτη διάθλασης υγρών 
Ομάδα μαθητών: Λουκά Ιάκωβος*, Ντόμπλοουγκ Άξελ**, 
Τρύφωνος Βαρνάβας*** 
Συντονιστής καθηγητής: Δημήτρης Δημητρίου#, 
*Περιφερειακό Λύκειο Κολοσσίου 
**Λύκειο Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’, Πάφος 
***Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, Πάφος 
# Λανίτειο Λύκειο, Λεμεσός 
Επίδειξη του πειράματος και επεξήγηση της διαδικασίας για 
μέτρηση του δείκτη διάθλασης ενός υγρού με τη χρήση κοίλου 
κατόπτρου. Εργαστηριακή άσκηση που δόθηκε στους μαθητές 
που συμμετείχαν στη φετινή Διεθνή Ολυμπιάδα Επιστήμης 
Νέων (IJSO), που έγινε από τις 3 μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2019 
στη Ντόχα του Κατάρ. 
 

 

 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 
 
Κατασκευή ηλιακού αυτοκινήτου 
Ομάδα μαθητών: Λαζάρου Γιώργος, Θεοδώρου Θωμάς 
Συντονιστές καθηγητές: Πέτρος Ελευθερίου, Γιώργος Παστός 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 
Δραστηριότητα με κατασκευή μοντέλου Ηλιακού Αυτοκινήτου 
που έγινε στα πλαίσια του πρώτου διακρατικού σεμιναρίου του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus με θέμα τις Ανανεώ-
σιμες Πηγές Ενέργειας. Το σεμινάριο έγινε στη Λεμεσό και 
διοργανώθηκε από το Λύκειο Αγίου Ιωάννη από τις 2 μέχρι τις 9 
Νοεμβρίου 2019.  
Αιολικός Λαμπτήρας 
Μαθήτρια: Θεοχάρους Χαρά 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Ξένια Ιωάννου 
Λύκειο Πολεμίου 
Κατασκευή και χρήση αιολικού λαμπτήρα. 
 

ΑΝΑ ΖΩΟ ΔΟΤΗΣ ! 
Ομάδα μαθητών: Αναστασίου Στάλω, Ορφανού Κυριακή, Σωτη-
ρίου Ευαγγελία, Βασιλείου Αγγελίνα 
Συντονίστριες καθηγήτριες: Πόπη Νικολάου,  
Μαρία Τσιερκέζου 
Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου 
Τα πλαστικά πώματα ανακυκλώνονται, συμβάλλοντας στην 
καλύτερη ποιότητα ζωής! 
 
Χρήση Υδροηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή  
ηλεκτρισμού 
Ομάδα μαθητών: Χριστοδούλου Λουΐζα, Χατζηαντώνης Λεωνί-
δας, Βλάχος Σωτήρης, Μίτσιγγα Μαρία 
Συντονιστές καθηγητές: Παναγιώτα Τουλούμη,  
Χατζόπουλος Νίκος 
Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας 
Η συγκεκριμένη κατασκευή έχει σκοπό τη διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας ενός μοντέλου μετατροπής της  
ενέργειας των κυμάτων σε ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια 
ενός μαγνήτη κινούμενου σε ένα πηνίο και στην επακόλουθη 
αποθήκευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
Κατασκευή ηλιακού αυτοκινήτου 
Ομάδα μαθητών: Θεοχάρους Χρήστος, Κυπρής Αντώνης,  
Ζούγκρου Ανδρέας  
Συντονιστές καθηγητές: Αντώνης Λαζάρου,  
Πάμελα Αναστασίου 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά (φωτοβολταικές πλάκες, 
μοτέρ ξύλινες πλάκες) και τα κατάλληλα εργαλεία (πριόνι, 
τρυπάνι, κατσαβίδια, κόλες) και την καθοδήγηση των καθηγη-
τών της τεχνολογίας κατασκευάσαμε ένα ηλιακό αυτοκίνητο 
πλήρως λειτουργικό. 
 
 
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Σπιτιού με χρήση αιολικής και 
ηλιακής ενέργειας  
Ομάδα μαθητών: Χαραλάμπους Μάριος,  
Παπαπέτρου Θεοδόσης 
Συντονιστές καθηγητές: Πέτρος Ελευθερίου, Γιώργος Παστός 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 
Μοντέλο Βιοκλιματικού Σχεδιασμού σπιτιού που κάνει χρήση 
της αιολικής και της Ηλιακής Ενέργειας και με όλες τις ηλεκτρι-
κές διασυνδέσεις σε λειτουργία. Μοντέλο που θα παρουσια-
στεί στο δεύτερο διακρατικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού προγ-
ράμματος Erasmus Plus με θέμα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας. Το σεμινάριο θα γίνει στην πόλη Cascais της Πορτογαλίας 
από τις 20 μέχρι τις 26 Απριλίου 2020. 
 
FiliGreeN 
Ομάδα μαθητών: Ντόμπρα Άουρα, Κουτσοκούμνης Αλέξαν-
δρος, Πάχχα Νάταλη, Δημητρίου Γεωργία 
Συντονιστές καθηγητές: Ολυμπία Ορφανίδου,  
Μαρίνος Βρυωνίδη 
Λύκειο Αγίου Αντωνίου 
Στο πλαίσιο του προγράμματος "Μαθητική Εταιρεία", της Jun-
ior Achievement Cyprus, ομάδα μαθητών του Σχολείου μας, 
προωθούν, μέσω ενημέρωσης και κατασκευών, τα πλεονεκτή-
ματα της επιλογής ReUse πλαστικών, σε σύγκριση με την επιλο-
γή ReCycle. 
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ΝΕΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
 
Απόδραση στον πλανήτη Άρη 
Ομάδα μαθητών: Ποπ Άντρεα Μαριάννα, Γεωργίου Χαρίκλεια, 
Πισιάρας Χαράλαμπος Μάρκος, Νικολαΐδης Κρίστης  
Συντονιστής καθηγητής: Πέτρος Πέτρου 
Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λεμεσού 
Στην εργασία μας διερευνούμε το ενδεχόμενο εγκατάλειψης 
της Γης και την πιθανότητα μετοίκησης στον Άρη. Εξετάζουμε 
κατά πόσο αυτό θα είναι εφικτό σύμφωνα με τα σύγχρονα 
δεδομένα και ποιες δυσκολίες μπορεί να προκύψουν. Με τη 
βοήθεια του ερωτηματολογίου μας, διερευνήσαμε τις απόψεις 
και τις γνώσεις των Κύπριων πολιτών όσον αφορά τον εποικι-
σμό του Άρη. 
 
Αποίκηση στον Άρη 
Ομάδα Μαθητών: Αλβανιτοπούλου Χαρά, Μιχάλα Μαρία, 
Χριστοδούλου Ελένη  
Συντονίστριες καθηγήτριες: Χριστίνα Χρυσοστόμου, Ιωάννα 
Παναγή  
Γυμνάσιο Αραδίππου, Λάρνακα 
Αποίκηση στον Άρη: Γιατί είναι τόσο επιτακτική η ανάγκη της 
αποστολής αυτής και ποιες είναι οι προκλήσεις της. 

Κύκλος ζωής ενός άστρου 
Ομάδα μαθητριών: Μπάσεβα Έλις, Ισπόρσκα Άννα, Ατανάσοβα 
Νικόλ, Μέτσεβα Ντιμιτρίικα  
Συντονιστές καθηγητές: Απόστολος Δουβαλάκης, Ευανθία 
Χριστοδούλου 
Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφος 
Σε μια αφίσα θα σας παρουσιάσουμε τη γέννηση, ζωή και το 
θάνατο ενός αστεριού, αλλά και ταυτόχρονα τα είδη αστεριών 
από τα οποία αποτελείται το σύμπαν μας. 
 
Η ζωή των άστρων 
Ομάδα μαθητών Αβερκίου: Αβέρκιος,  
Παπαγρηγορίου Γιώργος, Πέτρου Παύλος  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Χριστίνα Αριστοδήμου 
Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λεμεσού 
Θα παρουσιαστεί ο κύκλος ζωής τους, από τη γέννηση των 
άστρων μέχρι τον θάνατό τους. 
 
Big Bang 
Ομάδα μαθητών: Νεοφύτου Σπύρος, Μπάσεβα Έλις, Ισπόρσκα 
Άννα  
Συντονιστές καθηγητές: Απόστολος Δουβαλάκης, Χριστάκης 
Χριστοφόρου 
Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφος 
Σε μια αφίσα θα παριστάνουμε την αρχή του σύμπαντος, το Big 
Bang, και θα παραθέσουμε μερικές από τις μεγαλύτερες ερω-
τήσεις και θεωρίες που το αφορούν. 

Βόρειο και Νότιο Σέλας 
Ομάδα μαθητριών: Χριστοφόρου Αθηνά, Τοφαρίδου Ελισάβετ, 
Κυρατζιή Μαρία  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Ελένη Χάρπα 
Γυμνάσιο Δροσιάς 
Πώς σχηματίζεται το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο; 
 
Όταν τα άστρα πεθαίνουν 
Ομάδα μαθητριών: Γλυκύ Λούσια, Κονναρή Γεωργία,  
Βασιλειάδη Λυδία 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Ειρήνη Έκτορος 
Γυμνάσιο Δροσιάς 
Στους διαφόρους γαλαξίες, τα άστρα γεννιούνται, εξελίσσονται 
και πεθαίνουν. Κάποια άστρα πεθαίνουν ήρεμα και ψύχονται 
σιγά σιγά και άλλα πεθαίνουν απότομα και βίαια. Εκρήγνυνται 
ως υπερκαινοφανείς, με εκρήξεις ισχυρές και θεαματικές δημι-
ουργώντας εντυπωσιακές εικόνες, ορατές ακόμα και με γυμνό 
μάτι , προκαλώντας δέος, ανά τους αιώνες, σε πολλούς παρα-
τηρητές τους. 
 
Αστρονομία VS Αστρολογία 
Ομάδα Μαθητών: Δημητρίου Μιχάλης, Ταντελές Μάριος 
Συντονιστής Καθηγητής: Νικόλας Νικολάου 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 
Αναφέρονται οι διαφορές μεταξύ της Αστρονομίας που είναι 
μια Επιστήμη με την Αστρολογία που είναι στην ουσία τσαρλα-
τανισμός. Πέραν από την αναφορά των διαφορών αναφέ-
ρονται και τα αποτελέσματα έρευνας ανάμεσα στους μαθητές 
του Λυκείου Αγίου Ιωάννη για τις απόψεις τους σε σχέση με 
την Αστρονομία και την Αστρολογία.  
 
Κατασκευή Αναλημματικού Ηλιακού Ρολογιού  
στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη 
Ομάδα μαθητριών: Θεοτή Ροδούλα, Χριστοφή Στυλιάνα, Λογγί-
νου Ιωάννα 
Συντονιστές καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Παναγιώτα Κτωρή 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 
Αφίσα που παρουσιάζει όλα τα στάδια που έγιναν για την 
κατασκευή του αναλημματικού Ηλιακού ρολογιού που κατασ-
κευάζεται στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη κατά τη σχολική χρονιά 
2019 – 2020 στα πλαίσια διαθεματικής προσέγγισης της Αστρο-
νομίας με τις τέχνες.  
 
Μέτρηση της Ακτίνας της Γης με το πείραμα του Ερατοσθένη  
Ομάδα μαθητών: Κουμουδιού Ραφαέλια, Χρίστου Μαρία, 
Παπαπέτρου Ατελίνα, Κοζάκου Μαρία  
Συντονιστές καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Παναγιώτα Κτωρή 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 
Επίδειξη του πειράματος και επεξήγηση της διαδικασίας που 
έγινε στις 22 Δεκεμβρίου 2019 για μέτρηση της ακτίνας της Γης 
με το ιστορικό πείραμα του Ερατοσθένη. Θεωρεία, πείραμα και 
μετρήσεις που έγιναν όπως επίσης και πειραματική εξαγωγή 
της ακτίνας της Γης με το πείραμα.  
 

Ο άνθρωπος και το διάστημα 
Ομάδα μαθητριών: Κυριάκου Λουκία, Ηλία Λουκία, Χριστοδού-
λου Άντρεα, Αντρέου Άντρη  
Συντονιστές καθηγητές: Βασιλική Βογιατζή, Κώστας Βασιλέας 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Μια ιστορική αναδρομή των ταξιδιών που έκανε ο άνθρωπος 
στο διάστημα. 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Αυτόνομα Ιπτάμενα Οχήματα (Drones) 
Μαθητής: Παναγιώτου Φειδίας  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Μίνα Θεοδωράκη 
Λύκειο Κύκκου Β’ Λευκωσία 
Ξεκινώντας από την εποχή των αρχαίας Κίνας, στα σχέδια του 
Leonardo da Vinci και αργότερα, ο άνθρωπος προσπάθησε να 
ελευθερωθεί από την έλξη της Γης με διάφορες ευφάνταστες 
μηχανές. Σήμερα, τα drones χρησιμοποιούνται για μεταφορά 
αντικειμένων, για λήψη φωτογραφιών και βίντεο σε δυσπρόσι-
τες ή επικίνδυνες περιοχές κλπ. 
 
Ανιχνευτής Σωματιδίων 
Μαθήτρια: Μελανίδου Κωνσταντίνα  
Συντονίστριες καθηγήτριες: Στάλω Ζαπίτη,  
Δήμητρα Τσιακκούρη 
Λύκειο Κύκκου Β’ Λευκωσία 
Με τη χρήση ενός ανιχνευτή σωματιδίων μπορούμε να κατανο-
ήσουμε τη φύση και τις ιδιότητες κοσμικών ακτινών και ηλεκ-
τρομαγνητικής ακτινοβολίας εξωγήινης προέλευσης που βομ-
βαρδίζουν συνεχώς τη Γη. 
 
Η ραδιενέργεια και οι επιπτώσεις της στον άνθρωπο 
Ομάδα μαθητριών: Κυριάκου Αθανασία, Γεωργίου Άννα, Ιωάν-
νου Μαρία, Πέτρου Φωτεινή  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Βασιλική Βογιατζή 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Τι είναι η ραδιενέργεια, πώς επιδρά στον άνθρωπο; 
 
Η επίδραση του ήλιου στο ανθρώπινο σώμα  
Ομάδα μαθητριών: Αντρέι Χριστιάνα, Χατζηκωνσταντή Κάλια, 
Ζευκή Άννα, Σπαθιά Λυάν  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Βασιλική Βογιατζή 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Ο ήλιος επιδρά ευεργετικά ή καταστροφική στο ανθρώπινο 
σώμα; 
 
Τσέρνομπιλ: Μια λέξη χίλια προβλήματα  
Ομάδα μαθητών: Δημητρίου Δέσποινα, Μαρίνου Μαρίνα, 
Προδρόμου Άντρεα, Αρέστη Προκόπης  
Συντονιστές καθηγητές: Βασιλική Βογιατζή, Κώστας Βασιλέας 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Η εργασία αναφέρεται στην έκρηξη στον πυρηνικό σταθμό του 
Τσέρνομπιλ και στις επιπτώσεις στην ανθρωπότητα της εποχής 
εκείνης, της σημερινής εποχής αλλά και των χρόνων που θα 
ακολουθήσουν. 

ΑΦΙΣΕΣ 
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Η εξάπλωση της τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας  
Ομάδα μαθητών: Χατζημιχαήλ Σήλια, Αντωνίου Λαμπριανή, 
Κωνσταντίνου Ιβάν, Νεοφύτου Νεόφυτος 
Συντονίστριες Καθηγήτριες: Σώτη Κωνσταντίνου, Παναγιώτα 
Ματσούκα 
Λύκειο Μακαρίου Γ’, Λάρνακα 
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας επηρεάζει τους ανθρώ-
πους και το περιβάλλον. Στη μελέτη αυτή επικεντρωνόμαστε 
στους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία επηρεάζει εμάς 
και το περιβάλλον μας. 

 
Τελικά η Επιστήμη είναι ανδρική υπόθεση;  
Ομάδα μαθητών: Ανδρέου Νικολέτα, Παντελή Ειρήνη, Παντελή 
Δήμητρα, Πατέρα Χαράλαμπος  
Συντονίστριες καθηγήτριες: Βασιλική Βογιατζή,  
Άντρη Γρηγορίου 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα οι περισσότεροι επιστήμονες 
είναι άντρες. Θα διερευνηθεί κατά πόσο αυτή η πρόταση είναι 
αλήθεια και αν στο πέρασμα των χρόνων υπήρξαν αξιόλογες 
γυναίκες επιστήμονες. 

 
Σήμανση CE. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τη σπουδαι-
ότητα της ευρωπαϊκής σήμανσης CE στα προϊόντα. 
Ομάδα μαθητών: Ζαχαρίου Νικόλας, Κίρλαππο Παντελής, 
Θωμά Σωκράτης, Κασάπη Λεόντιος  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Πάμελα Αναστασίου 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τη σπουδαιότητα της 
ευρωπαϊκής σήμανσης CE στα προϊόντα. Ποια είναι η διαδικα-
σία απόκτησης της πιστοποίησης και σε ποια σημεία του προϊ-
όντος πρέπει να τοποθετείται; Μέσα από ερωτηματολόγιο θα 
ερευνήσουμε αν οι καταναλωτές στην κοινότητά μας γνωρίζουν 
τη σημασία της εν λόγω σήμανσης και αν ελέγχουν κατά την 
αγορά ενός προϊόντος τις σημάνσεις ασφαλείας. 

 

 

 

 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 
Θεραπεύοντας τη λευχαιμία: Μια νέα επαναστατική ιδέα 
Ομάδα μαθητών: Γιαννέλη Ελένη, Τσίτσης Κωνσταντίνος 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Ανδρέου Άντρη 
Γυμνάσιο Καθολικής 
Μια καινούρια μέθοδος θεραπείας της λευχαιμίας είναι η 
θεραπεία CAR-T cell η οποία επικεντρώνεται στη γενετική 
μεταμόρφωση των λεμφοκύτταρων Τ του ασθενή σε εργαστή-
ριο, έτσι ώστε να αναγνωρίζουν τον καρκίνο και να τον κατασ-
τρέψουν. 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ 
 
Μελέτη πλάγιας βολής  
Μαθήτρια: Βιολάρη Άννα 
Συντονιστής καθηγητής: Χρίστος Τζιάμπος 
Λανίτειο Λύκειο 
Μελέτη πλάγιας βολής στο άλμα εις ύψος, με τη βοήθεια του 
tracker. 
 
Παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο ακινητοποίησης του 
αυτοκινήτου 
Ομάδα μαθητών: Νικόλ Ιωάννα, Χήρα Μυροφόρα, Σιούφτα 
Σαλώμη, Δημητρίου Μιχάλης  
Συντονιστές καθηγητές: Βασιλική Βογιατζή, Σάββας Σπύρου 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Ο χρόνος που χρειάζεται για να ακινητοποιηθεί ένα αυτοκίνητο 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες με σημαντικότερο την 
ταχύτητα κίνησης. Θα μελετηθούν οι παράγοντες αυτοί και το 
πόσο επηρεάζουν τον χρόνο ακινητοποίησης του αυτοκινήτου. 
 
Μέτρηση της ταχύτητας του φωτός στο εργαστήριο 
Ομάδα μαθητών: Λαζάρου Νικόλας, Φωτίου Γαβριήλ, Μαν-
δρής Νεόφυτος 
Συντονιστές καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Παναγιώτα Κτωρή 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 
Αφίσα που αναφέρεται σε μία καινοτόμα εργαστηριακή δρασ-
τηριότητα μέσω της οποίας μπορούμε να μετρήσουμε έμμεσα 
την ταχύτητα του φωτός. Η δραστηριότητα απευθύνεται σε 
μαθητές Ομάδας Προσανατολισμού 3 (Β και Γ Λυκείου) ή σε 
μαθητές οποιασδήποτε τάξης του Λυκείου στα πλαίσια ενός 
project με σχετικό θέμα. Θεωρούμε ότι η ένταξη της συγκεκρι-
μένης δραστηριότητας στα σχολεία μας θα προκαλέσει το 
ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα της φυσικής, δίνοντας 
τη δυνατότητα τόσο στην αναφορά της ιστορικής εξέλιξης των 
θεωριών του φωτός, όσο στη σύνδεση ασύνδετων μέχρι τώρα 
κεφαλαίων όπως η αρχή της επαλληλίας, οι συνθήκες του Bohr, 
η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια κλπ με στόχο τη μέτρηση μίας 
από τις σπουδαιότερες ίσως σταθερές της φυσικής. 

 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
Πώς οι γάτες καταφέρνουν πάντα να προσγειώνονται στα 
πόδια τους; 
Μαθήτρια: Θωμά Μαρίλια 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Στάλω Ζαπίτη 
Λύκειο Κύκκου Β’ Λευκωσία 
Οι γάτες έχουν την ικανότητα να ελίσσονται, έτσι ώστε τις 
περισσότερες φορές να καταλήγουν στο έδαφος ασφαλείς. Οι 
επιστήμονες αποκωδικοποίησαν τη μηχανική του σώματός 
τους, που εξηγεί τον μοναδικό τρόπο προσγείωσής τους. 
 

Τα μαθηματικά στη ζωή των ζώων 
Ομάδα μαθητριών: Λουκά Ευαγγέλικα, Χριστοφόρου Ελισάβετ, 
Κρανιδιώτου Μαρία, Χριστοφή Χριστίνα  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Ειρήνη Έκτορος 
Γυμνάσιο Δροσιάς 
Κάθε φορά που κανείς προσπαθεί να αναζητήσει τη σχέση των 
μαθηματικών με οτιδήποτε γύρω μας, με μεγάλη του έκπληξη 
διαπιστώνει ότι τα μαθηματικά βρίσκονται παντού, ακόμα και 
στη ζωή των ζώων, ως μέσο για να ευκολύνουν την ζωή τους ή 
και ως μέσο για να επιβιώσουν. 
 
Πολύγωνοι και κύβοι αριθμοί 
Ομάδα μαθητών: Παντελή Βασίλης, Σάββα Κωνσταντίνος, 
Αντωνιάδης Μιχάλης, Μαρία Κάη   
Συντονίστρια καθηγήτρια: Χριστιάνα Αντωνίου 
Λύκειο Αγίας Φυλάξεως 
Μέσα από την αφίσα οι μαθητές καταπιάνονται με τα πολύγω-
να και τους κύβους αριθμούς και τη χρήση των ιδιοτήτων των 
πιο πάνω αριθμών στην καθημερινή μας ζωή. 
 
Χορός και μαθηματικά … Μια σχέση αιώνων 
Ομάδα μαθητριών: Ιωάννου Αικατερίνη, Καβαλλάρη Θεοφα-
νώ, Σωτηρίου Άντρεα 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Σταυρούλα Κλωνή 
Γυμνάσιο Δροσιάς 
Το θέμα μας είναι τα μαθηματικά και ο χορός. Διαλέξαμε αυτό 
το θέμα διότι είναι πολύ ενδιαφέρον καθώς και πρωτότυπο. 
Είναι κάτι που μας απασχολεί γενικά ως παιδιά αφού, ο χορός 
έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Επίσης ο χορός 
και τα μαθηματικά δημιουργούν μια σχέση αιώνων αφού ο 
χορός βασίζεται στον χώρο, στον χρόνο και στη γεωμετρία. 
 
Κεραυνός, αστραπή και τρόποι προστασίας 
Ομάδα μαθητριών: Χιώτη Στυλιάνα, Κατσικίδη Σωτηρούλλα  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Xριστιάνα Ταβιτιάν 
Γυμνάσιο Δροσιάς 
Θα εξηγήσουμε πώς δημιουργούνται τα φαινόμενα αυτά, 
καθώς και πώς μπορούμε να προστατευτούμε. 
 
Κεραυνός, αστραπές και τρόποι προστασίας 
Ομάδα μαθητριών: Αναστασιάδου Ελπίδα, Βασιλείου Ανδρεά-
να, Ζαχαρίου Γαβριέλλα, Ιωαννίδου Κωνσταντίνα 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Ελένη Γιαννίκου Χάρπα 
Γυμνάσιο Δροσιάς 
Πώς δημιουργείται ο κεραυνός; Πώς δημιουργείται η αστραπή; 
Ποια η διαφορά κεραυνού και αστραπής; Τρόποι προστασίας 
από τον κεραυνό. 
 
Τα φάρμακα στη ζωή μας 
Ομάδα μαθητρών: Ζάττα Έλιδα, Παπαγιάννη Ειρήνη, Πιερή 
Ραφαηλία  
Συντονιστής καθηγητής: Σίμος Γιασουμής 
Γυμνάσιο Δροσιάς 
Οι χημικές ουσίες που αποτελούν τα φάρμακα καθώς οι θετικές 
αλλά και οι αρνητικές συνέπειες από τη χρήση τους. 
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Το Φαινόμενο της Παλίρροιας 
Ομάδα μαθητών: Ορθοδόξου Μαρίτα, Σωτηρίου Παναγιώτα  
Συντονίστρια Καθηγήτρια: Ελένη Γιαννίκου Χάρπα 
Γυμνάσιο Δροσιάς, Λάρνακα 
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ σε τι οφείλεται η παλίρροια; Τι να 
συμβαίνει πραγματικά και ποιος οφείλεται σε αυτό το θαύμα 
της φύσης; Η παλίρροια είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε για 
την εναλλασσόμενη χρονικά άνοδο και πτώση της στάθμης της 
θάλασσας σε σχέση με τη γη. Δημιουργείται δε από τη βαρυτι-
κή έλξη της σελήνης και του ήλιου. 

 
Τα φαινόμενα της παλίρροιας και της άμπωτης 
Ομάδα μαθητών: Νικολάου Γεωργία, Ζαβρός Γιάννης, Ζαχα-
ριουδάκης Στέλιος, Βλάμης Κωνσταντίνος 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Μαρία Περικέντη 
Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, Πάφος 
Παλίρροια ορίζεται ως το φαινόμενο της περιοδικής αυξομείω-
σης της στάθμης της θάλασσας. Δημιουργείται από την επίδρα-
ση της έλξης της σελήνης κατά κύριο λόγο, της κλίσης της σελή-
νης και φυσικά των μετεωρολογικών συνθηκών. Η ένταση της 
διαφέρει από μέρος σε μέρος. Η άμπωτη, η οποία ετυμολογικά 
σημαίνει ότι η θάλασσα πίνει, ρουφάει το νερό είναι το φαινό-
μενο της πτώσης της στάθμης της θάλασσας λόγω παλιρροϊκών 
φαινομένων. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη βαρυτική έλξη 
της Σελήνης αλλά και του Ήλιου πάνω από τη Γη, καθώς και 
στην περιστροφή αυτών των ουρανίων σωμάτων.   

 
Χρηματιστήριο και Φυσικοχημεία 
Ομάδα μαθητών: Αχιλλέως Χρίστια, Μεττούρη Δημητριάνα, 
Παντελή Μαρία Άντρια, Χαραλάμπους Ηρώ 
Συντονίστριες καθηγήτριες: Όλγα Νικολαΐδου,  
Μαρία Τσιερκέζου 
Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου 
Πώς συνδέεται το Χρηματιστήριο με τη Φυσική και τη Χημεία; 

 
Η Γη δονείται! 
Ομάδα μαθητών: Ιακώβου  Λουκάς, Ορφανού Κυριακή, Ανασ-
τασίου Σωκράτης 
Συντονίστριες καθηγήτριες: Όλγα Νικολαΐδου,  
Μαρία Τσιερκέζου 
Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου 
Όταν ο εγκέλαδος ξυπνά η Γη σείεται και δονείται. 

 
Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – Drones 
Ομάδα μαθητών: Εγκωμίτης Ανδρέας, Κέττηρος Εφραίμ, Μαυ-
ρόπουλος Χρίστος 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Πάμελα Αναστασίου 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου, Λάρνακα 
Στόχος της παρουσίασης μας είναι να μελετήσουμε τα συστή-
ματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών - Drones. 
 
 

Τα γεωμετρικά σχήματα φράκταλ,  
χαρακτηριστικά παραδείγματα 
Ομάδα μαθητριών: Αλεξάνδρου Ελένη, Δαμιανού Δέσποινα, 
Κούσουλου Ροδοθέα 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Κούλα Μενελάου 
Λύκειο Λινόπετρας 
Τα φράκταλ (στα ελληνικά μορφοκλάσματα ή μορφοκλασματι-
κά σύνολα) είναι γεωμετρικά σχήματα που επαναλαμβάνονται 
αυτούσια σε άπειρο βαθμό μεγέθυνσης. Σίγουρο είναι ότι 
αποτελούν μέρος της ζωής από πάντα, παρόλα αυτά πολλοί δεν 
γνωρίζουν την ύπαρξή τους. 

 
Η ανακλαστική ιδιότητα της παραβολής και οι εφαρμογές της 
στην καθημερινή ζωή 
Ομάδα μαθητριών: Ιωνά Λεοντία, Μιχαήλ Θέα, Γεωργίου Αλίνα  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Κούλα Μενελάου 
Μια από τις σημαντικότερες ιδιότητες της παραβολής είναι η 
ανακλαστική της ιδιότητα. Συγκεκριμένα, όλες οι ευθείες που 
είναι παράλληλες στον άξονα συμμετρίας της παραβολής όταν 
διέρχονται από κάποιο σημείο της ανακλώνται στην εστία της. 

 
Η συμμετρία στη ζωή μας 
Ομάδα μαθητριών: Αντωνίου Ήβη Μαρία, Αρτεμίου Χρίστος, 
Μίλα Αντριάνα 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Ελένη Γεωργιάδου Λοΐζου 
Γυμνάσιο Δροσιάς 
Η συμμετρία είναι μια έννοια που περιγράφει την αντιστοιχία 
στοιχείων που βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές μιας γραμμής, 
ενός επιπέδου ή ενός σημείου. Στη φύση, η συμμετρία αποκτά 
μεγάλη γοητεία και θαυμασμό. Εκεί δεν ακούμπησε ανθρώπινο 
χέρι... Είναι λες και η φύση γνωρίζει μαθηματικά! 

 
Γρίφοι που ζητούν λύση 
Ομάδα μαθητριών: Δημητρίου Σωτηρούλα, Ευριπίδου Έλενα, 
Χαραλάμπους Νεφέλη 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Ελένη Γεωργιάδου Λοΐζου 
Γυμνάσιο Δροσιάς 
Πολλοί άνθρωποι θεωρούν τα μαθηματικά θανάσιμα βαρετά 
και δύσκολα, ενώ κάποιοι άλλοι τα θεωρούν παιχνίδι. Κάποιοι 
γρίφοι έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο και στα πιο μεγάλα 
μυαλά. Οι γρίφοι του Αϊνστάιν, του Αρχιμήδη, του Νας... και 
πολλοί άλλοι. Κάποιοι παραμένουν άλυτοι... Πόσο δύσκολο 
είναι να τους λύσει κανείς; 

 
Η εφαρμογή του στατικού ηλεκτρισμού στην καθημερινή ζωή  
Ομάδα μαθητριών: Αμερικάνου Φλωρεντία, Κτωρή Κυριακή, 
Ποουρκού Γρηγορία, Χατζηπαρασκευά Μαρία  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Βασιλική Βογιατζή 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Ο στατικός ηλεκτρισμός έχει πολλές εφαρμογές σε καταστάσεις 
της καθημερινής ζωής αλλά και σε πολλές συσκευές. 
 
 

Εκπαίδευση STEM και δεξιότητες του 21ου αιώνα 
Ομάδα μαθητών: Ζήνωνος Ελευθερία, Αγαθοκλέους Άννα 
Μαρία, Αντωνοπούλου Ουρανία, Τσιακκουρής Ευάγγελος 
Συντονιστές καθηγητές: Άντρη Παπαντωνίου, Χάρης Κασιουλής  
Νικολαΐδειο Γυμνάσιου Πάφου 
Η εκπαίδευση STEM προσφέρει στους μαθητές του 21ου αιώ-
να, ένα ελκυστικό νέο περιβάλλον μάθησης δημιουργώντας τις 
απαραίτητες συνθήκες για να καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως 
η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ικανότητα επικοινωνίας 
και συνεργασίας. Αξιοποιώντας 4 κλάδους της Επιστήμης, 
Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών ο μαθητής πλέον 
συνδυάζει αυστηρές ακαδημαϊκές έννοιες σε συνδυασμό με 
πραγματικά προβλήματα. 
 
Το φυσικό μέγεθος της στροφορμής και παραδείγματα 
Ομάδα μαθητριών: Βαρνάβα Ελεάνα, Κυριάκου Μύρια,   
Ιωάννου Λουκία Χριστίνα  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Ντίνα Μαλά 
Λύκειο Λινόπετρας 
Υπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα που παρατηρούνται στη 
ζωή καθημερινά, όπου σώματα που δεν τους ασκείται ροπή 
εξωτερικών δυνάμεων, μεταβάλλουν την ταχύτητά τους. Ένα 
παράδειγμα τέτοιου φαινομένου, είναι η παγοδρόμος, που ενώ 
δεν της ασκείται ροπή εξωτερικών δυνάμεων, κλείνοντας τα 
χέρια της μεταβάλλει τη γωνιακή της ταχύτητα. Οι επιστήμονες 
για να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα αυτά, που δεν υπακούν 
στον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, όρισαν το φυσικό μέγεθος, τη 
στροφορμή. Στην αφίσα θα παρουσιάσουμε διάφορα παρα-
δείγματα όπου εφαρμόζεται το μέγεθος της στροφορμής. 
 
Μαμά σου έρχομαι… 
Ομάδα μαθητριών: Κούμουρου Ραφαέλα, Κυπριανού Άντρη, 
Σταυρινού Χριστιάνα, Χριστοδούλου Μαρία 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Άννα Ζωγράφου 
Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου 
Η εξέλιξη, ο τοκετός και επεμβάσεις στο έμβρυο κατά τη διάρ-
κεια κύησης. Η εγκυμοσύνη είναι ένα απίστευτο θαύμα που 
συμβαίνει στη γυναίκα και έχει δοθεί σε αυτήν έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί και να εξελιχθεί το έμβρυο, το οποίο είναι μια 
νέα ζωή. Η εξέλιξη του εμβρύου αποτελείται από πολλά στάδια 
και η φύση προνόησε να γίνονται όλα όσα χρειάζονται για να 
υπάρξει ένας υγιής οργανισμός. 
 
Χρήση αντιβιοτικών και μικροβιακή αντοχή 
Ομάδα μαθητών: Ιωάννου Κωνσταντίνα, Μαρτής Αντρέας, 
Ντάνκαν Μακάι Χέις, Σωκράτους Χρήστος 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Μαρία Ευθυμίου 
Γυμνάσιο Δροσιάς Λάρνακας 
Στις μέρες μας, η αντιμετώπιση των μικροβιακών λοιμώξεων 
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση των αντιβιοτικών. Η 
χώρα μας, η Κύπρος,  παραμένει στις πρώτες θέσεις πανευρω-
παϊκά στην κατανάλωση αντιβιοτικών. Αυτό αποτέλεσε στην 
παρούσα εργασία,  την κινητήρια δύναμη για την μελέτη της 
δράσης των αντιβιοτικών και της μικροβιακής αντοχής που 
προκύπτει ως συνέπεια της αλόγιστης χρήσης τους. 
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Δικτυώματα στην καθημερινή ζωή 
Ομάδα μαθητών: Κωστάκης Αντώνιος, Μανώλη Ανδρέας  
Συντονιστές καθηγητές: Κυριακή Τόφα, Γιαννάκης  Ιωάννου  
Περιφερειακό Λύκειο Κολοσσίου  
Αφίσα που θα παρουσιάζει τα διάφορα είδη δικτυωμάτων 
μέσα από κατασκευές. 
 
Photoelectric Effect 
Ομάδα μαθητών: Charalambous Maria, Estephan Elie, Savva 
Elena, Christofedou Eliana  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Angeliki Agorou 
St. Mary's School, Limassol 
The photoelectric effect is the process where electromagnetic 
radiation releases electrons from the surface of a metal. Histori-
cally it is an experiment with great importance since, in order to 
explain the observations, Einstein suggested, for the first time, 
that light ηas a dual nature! Light can be a wave and a particle.  

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 
  
«Βοήθησε μας και Εσύ για να σωθούμε! – Bee our friend» 
Ομάδα μαθητριών: Χαραλάμπους Νεφέλη, Μίλα Αντριάνα, 
Ευριπίδου Έλενα, Δημητρίου Σωτηρούλα  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Άντρη Σύλβια Νικολάου 
Γυμνάσιο Δροσιάς 
Δικαίως η μέλισσα, ένα τόσο μικρό έμβιο ον έχει ανακηρυχθεί 
ως το σημαντικότερο πλάσμα στη Γη. Ο ρόλος των μελισσών 
για την ισορροπία του οικοσυστήματος είναι άκρως σημαντι-
κός, αφού χωρίς αυτές μπορεί η αλυσίδα της ζωής να καταρ-
ρεύσει και θα οδηγούσε αδιαμφισβήτητα σε μείωση της γεωρ-
γικής παραγωγής. 
 

Ας ανακυκλώσουμε το παρελθόν για ένα καλύτερο μέλλον 
Ομάδα μαθητών: Αρτεμίου Χρίστος, Γεωργίου Έλενα, Σωτηρίου 
Κωνσταντίνος, Ιερωνυμίδου Δημιώ  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Άντρη Σύλβια Νικολάου 
Γυμνάσιο Δροσιάς  
Η ανακύκλωση είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία να διορθώσου-
με τα λάθη του παρελθόντος. Η διαδικασία πραγματοποίησης 
της, τι μπορεί να διορθώσει και σε τι ωφελεί; Η νέα γενιά θα 
ανταποκριθεί στο κάλεσμά της και θα επιλέξει να την υποστη-
ρίξει ή θα χαθεί και η τελευταία μας ελπίδα; 
 
Περιβαλλοντικά προβλήματα 
Ομάδα μαθητών: Ευαγγέλου Ευάγγελος, Ποσνακίδης Γεώργιος  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Άντρη Σύλβια Νικολάου 
Γυμνάσιο Δροσιάς 
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν γίνει δυστυχώς αναπόσ-
παστο μέρος της ζωής μας. Μήπως όλοι μας πρέπει να ενημε-
ρωθούμε και να ευαισθητοποιηθούμε σχετικά με το περιβάλ-
λον και να συμβάλουμε στην προστασία του; 

Είμαστε τα πλάσματα με το καβούκι στην πλάτη, που τόσο 
πολύ αγνοείτε!!! 
Ομάδα μαθητών: Γεωργίου Σάββας, Ιωάννου Γιώργος, Ιωάννου 
Λούκας, Οδυσσέως Άγγελος  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Άντρη Σύλβια Νικολάου 
Γυμνάσιο Δροσιάς 
Είμαστε αυτές οι χελώνες, που βλέπετε καθημερινά στις ειδή-
σεις, να επιπλέουν νεκρές στο κενό του ωκεανού, τυλιγμένες με 
πλαστικές σακούλες στο κεφάλι. Τα απορρίμματα σας είναι που 
μας δολοφονούν καθημερινά. Γιατί λοιπόν είστε τόσο απάν-
θρωποι και δεν καταλαβαίνετε τα λάθη σας…; Γιατί δεν ενδια-
φέρεστε για μας…; Βοηθήστε μας!!! 
 
Περιβαλλοντική απόδοση σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης  
Ομάδα μαθητριών: Λουκά Ραφαήλια, Μικάλλη Μαριάδνη, 
Χατζηστυλλή Νικολέτα, Σάββα Έλενα  
Συντονίστριες καθηγήτριες: Νίκη Τοφαλλή, Χαρά Τοφαλλή 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Μελέτη περίπτωσης του Περιφερειακού Γυμνασίου Κιτίου. 
 
Πράσινα σημεία: Προώθηση της ανακύκλωσης ή δημιουργία 
σκουπιδότοπου; 
Ομάδα μαθητών: Αντωνίου Κυριάκος, Πτωχόπουλος Μάριος, 
Ματθαίου Μάριος, Περδικάρης Χαράλαμπος  
Συντονιστές καθηγητές: Βασιλική Βογιατζή, Κώστας Βασιλέας 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Τα πράσινα σημεία δημιουργήθηκαν για να προωθηθεί η ανα-
κύκλωση. Μια έρευνα που έγινε από μαθητές στο πράσινο 
σημείο του Κιτίου οδήγησε σε συμπεράσματα σχετικά με την 
επίτευξη ή όχι του αρχικού στόχου που είχε η πολιτεία. 
 
Η σημασία του Ξερού ποταμού στο περιβάλλον 
Ομάδα μαθητριών: Παπακυριακού Ελένη, Παναγιώτου Αλεξάν-
δρα, Νεοφύτου Ιζαμπέλα, Παναγιώτου Σοφία 
Συντονιστής καθηγητής: Παντελής Σπύρου 
Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφος 
Η σημασία του Ξερού ποταμού στη διαμόρφωση του φυσικού 
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην ομώνυμη κοιλάδα και 
οι επιπτώσεις που έχει επιφέρει η ξηρασία και η ανθρώπινη 
παρέμβαση. 
 
Η φώκια Monachus monachus στις θαλασσινές σπηλιές της 
Πέγειας 
Ομάδα μαθητριών: Δημητρίου Δήμητρα, Ανδρέου Μαρίνα, 
Γεωργίου Έλενα, Γεωργίου Ειρήνη  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Μέλπω Τρύφωνος 
Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη Γεροσκήπου  
Στην περιοχή της Πέγειας υπάρχει ένα τοπίο μοναδικό εξαίρε-
της ομορφιάς, γεωλογικού και βιολογικού ενδιαφέροντος που 
χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη παράκτιων σπηλαίων. Το ση-
μαντικότερο είδος πανίδας που απαντάται στην περιοχή είναι η 
φώκια Monachus monachus που σύμφωνα με την Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ είναι ένα είδος προτεραιότητας και χαρακτηρίζεται 
από την IUCN ως Κινδυνεύον (ΕΝ) είδος. 

Η μοναχική μέλισσα της Κύπρου 
Ομάδα μαθητριών: Ηλιάδη Ζωή, Γεωργίου Νικόλας, Κούτα 
Άννα, Ευαγόρου Βικτώρια  
Συντονιστής καθηγητής: Παντελής Σπύρου 
Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφος 
Ο άσημος συγγενής της κοινωνικής μέλισσας που είναι όμως ο 
σπουδαιότερος επικονιαστής. Η διάκριση μεταξύ «μοναχικών» 
και «κοινωνικών» μελισσών δεν είναι ευρύτερα γνωστή αφού ο 
περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι όλες οι μέλισσες παράγουν 
μέλι και ζουν σε κυψέλη. 

 
Το αστικό πέταγμα του γλάρου 
Ομάδα μαθητριών: Ματθαίου Ιφιγένεια,  
Χρυσάνθου  
Παναγιώτα 
Συντονιστής καθηγητής: Παρασκευάς Σαμάρας  
Γυμνάσιο Δροσιάς 
Παρατηρήσαμε ότι η αυλή του σχολείου μας, η οποία βρίσκεται 
μακριά από τη θάλασσα γέμισε με γλαρούς. Αναζητήσαμε τα 
αίτια που τους έφεραν ως εδώ και εντοπίσαμε ότι αυτό έχει να 
κάνει με την κλιματική αλλαγή και την καταστροφή του περι-
βάλλοντος. 

 
Η πυρκαγιά των δασών και οι συνέπειές της 
Ομάδα μαθητών: Μιχαήλ Αντρέας, Χαραλάμπους Καλλίνικος, 
Παρασκευά Ζαχαρίας, Κυριάκου Μιλτιάδης  
Συντονιστές καθηγητές: Βασιλική Βογιατζή, Χριστόδουλος 
Κολιός 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Η πυρκαγιά σε ένα δάσος έχει καταστροφικές συνέπειες για τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον. Αναφέρονται τα επακόλουθα μιας 
δασικής πυρκαγιάς μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα 
όπως αυτό της καταστροφής του Αμαζόνιου. 

 
Αιολική ενέργεια: Πού και πώς χρησιμοποιείται; 
Ομάδα μαθητών: Θεοδώρου Μιχάλης, Ερωτοκρίτου Ανδρέας, 
Φιλίππου Πέτρος, Αμερικάνος Αλέξανδρος  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Βασιλική Βογιατζή 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Στην αφίσα παρουσιάζεται η χρήση της αιολικής ενέργειας και 
τρόποι αξιοποίησης. 

 
Η χρήση της πλαστικής σακούλας στην Κύπρο 
Ομάδα μαθητών: Αδάμου Σταύρος, Γεωργίου Παναγιώτης, 
Παύλου Χρυσόστομος, Πίτσιλος Στυλιανός  
Συντονιστές καθηγητές: Έλενα Κωνσταντίνου,  
Βασιλική Βογιατζή 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Θα διερευνηθεί η χρήση της πλαστικής σακούλας στην Κύπρο 
με τη βοήθεια ερωτηματολογίου και η ρύπανση που προκαλεί 
στο περιβάλλον η χρήση της, καθώς και τρόποι αποφυγής της. 
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Περιβαλλοντική Καταστροφή 
Ομάδα μαθητών: Νικολάου Στέφανος, Χριστοφή Αντριάνα, 
Πέτρου Φωτεινή, Κρυστάλλη Σοφρίνα  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Ειρήνη Λουκά 
St. Mary's School. Λεμεσός 
Η ραγδαία περιβαλλοντική καταστροφή στις μέρες μας, προκα-
λεί μεγάλο κακό στο περιβάλλον, θα προτείνουμε τρόπους 
επίλυσης του προβλήματος αυτού. 
 
Η ιεράρχηση της ανακύκλωσης με επεξήγηση στα αγγλικά: 
RRR 
Ομάδα μαθητών: Πέτρου Αλέξανδρος, Δημητρίου Ραφαήλ, 
Ντίρρη Μιχαέλλα, Χαραλάμπους Αγγελική, Λουκά Νικολέτα  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Μαρία Χαραλάμπους 
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου 
Τι είναι το RRR (reduce-reuse-recycle): Μείωση, επαναχρησιμο-
ποίηση, ανακύκλωση. Οι βασικοί πυλώνες της πυραμίδας της 
ανακύκλωσης με ιεραρχική σειρά. Έννοιες και πρακτικά παρα-
δείγματα. 
 
Χρήση νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων στις αγροτικές 
περιοχές της Πάφου και η επίδρασή τους στη ζωή της μέλισ-
σας και στην ποιότητα του κυπριακού μελιού 
Ομάδα μαθητριών: Χατζηδημοσθένους Φοίβη, Παναγιώτου 
Ειρήνη, Σταύρου Έλενα, Γεωργίου Έρικα 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Στυλιανή Τσιάπου 
Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου 
Με αφορμή την εκστρατεία «σώστε τις μέλισσες» και τις ανα-
φορές σε διεθνή ΜΜΕ για τις επιπτώσεις της χρήσης νεονικοτι-
νοειδών φυτοφαρμάκων στον κύκλο ζωής και συμπεριφοράς 
της μέλισσας, θα γίνει μια προσπάθεια να διερευνηθεί αν και 
κατά πόσο έχουν επηρεαστεί οι μέλισσες της Κύπρου και κατ’ 
επέκταση η ποιότητα του βασικού τους προϊόντος - του μελιού. 
 
Εξοικονόμηση Ενέργειας 
Ομάδα μαθητών: Καραγιάννας Γιάννης, Γιωργαλλάς Γιώργος, 
Θέοδουλος Χρίστος 
Συντονιστές καθηγητές: Άρτεμις Μάντολες, Τάσος Ζήνωνος 
Αμερικάνικη Ακαδημία (Ελληνική Σχολή) Λεμεσός 
Οι λαμπτήρες ενεργειακής κλάσης Α μειώνουν την κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι και 80% σε σχέση με τις παραδοσι-
ακές λάμπες πυρακτώσεως. 
 
Ηλιακή ενέργεια στην Κύπρο  
Ομάδα μαθητών: Λαζάρου Γιώργος, Χαραλάμπους Αντρέας, 
Χριστοφίδου Κατερίνα, Φωτίου Γαβριήλ 
Συντονιστές καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Γιώργος Παστός 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός Παραγωγή Ηλιακής Ενέργειας 
στη Κύπρο, Στατιστικά στοιχεία υφιστάμενων Φωτοβολταϊκών 
πάρκων, χρήση της από την Αρχή Ηλεκτρισμού, επισκέψεις και 
συνεντεύξεις σε αυτά. Τρόποι βελτιώσεις της εικόνας της Κύπ-
ρου σε σχέση με την Ηλιακή Ενέργεια. Εργασία που έγινε στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: ‘(S)
TEAM today, make changes for tomorrow’. 
 

Αιολική Ενέργεια και Κύπρος  
Ομάδα μαθητριών: Κοζάκου Μαρία, Παπαπέτρου Ατελίνα, 
Κουμουδιού Ραφαέλια, Χρίστου Μαρία 
Συντονιστές καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Γιώργος Παρισινός 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 
Παραγωγή Αιολικής Ενέργειας στη Κύπρο, στατιστικά στοιχεία 
υφιστάμενων Αιολικών πάρκων, χρήση της από την Αρχή Ηλεκ-
τρισμού, επισκέψεις και συνεντεύξεις σε αυτά. Τρόποι βελτιώ-
σεις της εικόνας της Κύπρου σε σχέση με την Αιολική Ενέργεια. 
Εργασία που έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
Erasmus+ με τίτλο: ‘(S)TEAM today, make changes for tomor-
row’. 
 
Βιοενέργεια, Βιοκαύσιμα και Κύπρος  
Ομάδα μαθητών: Γενεθλίου Καλυψώ, Χριστοφίδου Νάταλι, 
Ιωάννου Θεόδωρος 
Συντονιστές καθηγητές: Νικόλας Νικολάου,  
Μαρία Χατζημιχαήλ Πουλιάου 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 
Παραγωγή Βιοενέργειας στη Κύπρο. Στατιστικά στοιχεία παρα-
γωγής βιοαερίου και εργοστάσια που υπάρχουν παραγωγής 
βιοαερίου στην Κύπρο, χρήση της από την Αρχή Ηλεκτρισμού, 
επισκέψεις και συνεντεύξεις σε αυτά. Τρόποι βελτίωσης της 
εικόνας της Κύπρου σε σχέση με την παραγωγή βιοαερίου. 
Εργασία που έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
Erasmus+ με τίτλο: ‘(S)TEAM today, make changes for tomor-
row’. 
 
Υδροηλεκτρική Ενέργεια και Κύπρος  
Ομάδα μαθητών: Ιωάννου Θεόδωρος, Δαμιανού Μαριλένα, 
Αρτέμης Γκάνμπας, Θωμάς Θεοδώρου 
Συντονιστές καθηγητές: Νικόλας Νικολάου,  
Μαρία Χατζημιχαήλ Πουλιάου 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 
Παραγωγή Υδροηλεκτρικής Ενέργειας στη Κύπρο, είναι εφικτή; 
Πως μπορεί να γίνει και που θα μπορούσε να γίνει μονάδα 
παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας; Επίσκεψη στον εργα-
στηριακό σταθμό παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας της 
ΑΗΚ. Εργασία που έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος Erasmus+ με τίτλο: ‘(S)TEAM today, make changes for 
tomorrow’. 
 
Μελλοντικές Αυτόνομες Ενεργειακά πόλεις 
Ομάδα μαθητριών: Κοζάκου Ευαγγελία, Παπαδοπούλου Μαρί-
α, Κοσμά Παναγιώτα,  
Κυριάκου Γεωργία 
Συντονιστές καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Σπύρος Ονησίλου 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 
Πώς φαντάζονται οι μαθητές τις πόλεις του μέλλοντος που θα 
είναι αυτόνομες ενεργειακά με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
Εργασία που έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
Erasmus+ με τίτλο: ‘(S)TEAM today, make changes for tomor-
row’. 
 
 

Διαμόρφωση συμπεριφοράς για τη διασφάλιση βιώσιμου 
μέλλοντος 
Ομάδα Μαθητών: Ευαγόρου Μαρία, Ευαγόρου Δήμητρα, 
Νικολάου Μικαέλα, Ιωάννου Μιράντα 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Αιμιλία Παναγιώτου 
Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου 
Στα πλαίσια του προγράμματος «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ», η 
περιβαλλοντική επιτροπή του σχολείου σχεδίασε δράσεις για 
τη σχολική χρονιά 2019-2020. Μια από αυτές, είναι η ενημέρω-
ση της σχολικής κοινότητας αλλά και των κοινοτήτων της περι-
φέρειας του σχολείου για τα μοντέλα συμπεριφοράς που μπο-
ρούμε να ακολουθήσουμε ώστε να συνεισφέρουμε στην αειφό-
ρο διαχείριση των φυσικών πόρων και στην προστασία των 
επικονιαστών. 

 
Οι μοναχικές μέλισσες στη Λεμύθου 
Ομάδα Μαθητών: Μικέλλη Ναταλία, Παφίτη Κωνσταντίνα, 
Σταν Ιουλιάνα, Λουκά Μαρίνα 
Συντονίστρια καθηγήτρια: Αιμιλία Παναγιώτου 
Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου 
Στα πλαίσια του προγράμματος SEMEP, σχεδιάσαμε μια ερευ-
νητική εργασία. Στην εργασία αυτή μέσα από βιβλιογραφική 
ανασκόπηση και εργασία στο πεδίο (συλλογή εντόμων με 
παγίδες) έχουμε ως στόχους να διερευνήσουμε: 

1. Ποια είδη μοναχικών μελισσών υπάρχουν στην περιοχή 
κοντά στο σχολείο μας στη Λεμύθου. 
2.Τη βιοποικιλότητα και συνεισφορά των μοναχικών 
μελισσών στην επικονίαση. 
3. Να συνεισφέρουμε στην επικαιροποίηση της λίστας 
των Μοναχικών μελισσών της Κύπρου. 

 
 

 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  
 
Εξωγήινοι Πολιτισμοί και Μαθηματικά  
Ομάδα μαθητριών: Ιωαννίδου Μαρία, Κιρκίνη Άντρεα, Κων-
σταντίνου Δημητριάνα, Χήρα Μαρία  
Συντονίστρια καθηγήτρια: Αγγέλα Στεργίδου 
Γυμνάσιο Δροσιάς 
Ο επιστημονικός κόσμος βρίσκεται σε μια συνεχή αναζήτηση 
για τον εντοπισμό εξωγήινων πολιτισμών. Έρευνες, υποθέσεις, 
ερωτήματα ψάχνουν απαντήσεις. Οι ειδικοί ευελπιστούν πως 
κάποιο σήμα θα φτάσει στη Γη μας, σε μορφή μαθηματικών, 
αφού τα μαθηματικά αποτελούν τη γλώσσα του σύμπαντος. 
 
Στάδια δημιουργίας ταινιών  
Ομάδα μαθητών: Πέτρου Έλενα, Αγγελίδης Ραφαήλ, Κυριάκου 
Ανδρέας 
Συντονιστής καθηγητής: Λεωνίδας Οικονομίδης 
Γυμνάσιο Δροσιάς 
Το κινούμενο σχέδιο (animation), είναι μια τέχνη δημιουργική 
που ενθουσιάζει, και που προσφέρει πολλές δυνατότητες για 
εφαρμογές πολύ χρήσιμες για εμπέδωση των γνώσεων, 
έκφραση και δεών. 
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Σύνδρομο "Hikikomori": Οι σύγχρονοι ερημίτες! 
Ομάδα μαθητών: Κυπριανού Μάριος Ζώης, Κυπριανού Πόλυς, 
Κυριάκου Κυριάκος, Χριστοφή Αντρέας 
Συντονιστές καθηγητές: Νάταλη Ευαγόρου, Φάνη Παναγή, 
Τάσος Ζήνωνος 
Αμερικανική Ακαδημία (Ελληνική Σχολή), Λεμεσός 
Εθισμός, εγκλεισμός, κοινωνική απομόνωση και αποξένωση 
του σύγχρονου ανθρώπου, που είναι δέσμιος της τεχνολογίας. 
 
Τα διδακτικά μέσα στη ζωή των μαθητών 
Ομάδα μαθητών: Αντρέου Σταύρος, Παπαευριπίδης Αντώνης  
Συντονιστής καθηγητής: Παρασκευάς Σαμάρας 
Γυμνάσιο Δροσιάς 
Ο προβληματισμός για την σχολική μας μάθηση στο σχολείο 
μας οδήγησε να ετοιμάσουμε δυο ερωτηματολόγια για τους 
καθηγητές και τους μαθητές. Θα διερευνούν την ποικιλία τεχνι-
κών μέσων που χρησιμοποιούνται στο σχολείο και κατά πόσον 
επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα τον μαθητών από αυτά. 
 
(S)TEAM today, make changes for tomorrow 
Ομάδα μαθητών: Παναγιώτου Αντρέας, Κοζάκου Ευαγγελία, 
Χριστοφίδου Νάταλι 
Συντονιστές καθηγητές: Μαρία Χατζημιχαήλ Πουλιάου,  
Σπύρος Ονησίλου 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 
Παρουσίαση των δράσεων του πρώτου διακρατικού σεμινα-
ρίου του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus με θέμα τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το σεμινάριο έγινε στη Λεμεσό 
και διοργανώθηκε από το Λύκειο Αγίου Ιωάννη από τις 2 μέχρι 
τις 9 Νοεμβρίου 2019.  
 
GEOPARKS, Natural and Cultural Heritage that Joins European 
Students and Teachers 
Ομάδα μαθητριών: Θεοτή Ροδούλα, Χριστοφή Στυλιάνα, Κοζά-
κου Μαρία 
Συντονιστές καθηγητές: Νικόλας Νικολάου,  
Μαρία Χατζημιχαήλ Πουλιάου 
Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός 
Παρουσίαση των δράσεων και των κινητικοτήτων που έγιναν 
κατά τις σχολικές χρονιές 2018 – 19 και 2019 – 20 στα πλαίσια 
του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus με τίτλο:  
‘GEOPARKS, Natural and Cultural Heritage that Joins European 
Students and Teachers’. 
 
FiliGreeN 
Ομάδα μαθητών: Ιωάννου Γλυκερία, Δημοσθένους Μαρία, 
Χαραλάμπους Παναγιώτης, Κυριάκου Δημήτρης 
Συντονιστές καθηγητές: Μαρίνος Βρυωνίδη,  
Ολυμπία Ορφανίδου 
Λύκειο Αγίου Αντωνίου 
Στο πλαίσιο του προγράμματος "Μαθητική Εταιρεία", της Jun-
ior Achievement Cyprus, ομάδα μαθητών του Σχολείου μας, 
προωθούν, μέσω ενημέρωσης και κατασκευών, τα πλεονεκτή-
ματα της επιλογής ReUse πλαστικών, σε σύγκριση με την επιλο-
γή ReCycle. 

Το εμβόλιο HPV στην εφηβεία. Είναι πραγματική ανάγκη; 
Ομάδα μαθητών: Συμεωνίδου Υβόννη, Χαραλάμπους Χρίστος, 
Αβρααμίδου Ελίζα, Μιλτιάδους Νέαρχος  
Συντονιστές καθηγητές: Κυριάκος Κυριάκου,  
Δωρίτα Δημητρίου 
Β' Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας 
Στη σημερινή εποχή ακούμε όλο και περισσότερες φωνές εναν-
τίον των εμβολίων. Επιπλέον, ειδικά για το εμβόλιο HPV, κά-
ποιες απόψεις έχουν μεγάλο αντίκτυπο και επηρεάζουν πολύ 
την πρόθεση μας αν θα κάνουμε ή όχι το εμβόλιο. Σκοπός της 
έρευνας μας είναι να διερευνήσουμε τις απόψεις των 
μαθητών/τριών και των γονέων του σχολείου μας σχετικά με τη 
χρησιμότητα του εμβολιασμού με το εμβόλιο HPV στην εφη-
βεία. Θα διερευνήσουμε αν πρέπει να γίνεται και στα αγόρια 
και αν υπάρχει η αντίληψη ότι συγκεκριμένες ομάδες του πλη-
θυσμού είναι πιο ευάλωτες στον ιό. 
 
Τα καύσιμα του μέλλοντος: H2 & CH3CH2OH 
Ομάδα μαθητριών: Καρατζιά Μαρία, Κούλεντρου Κάλια, Φω-
τίου Βασιλεία, Γεωργιάδου Ραφαηλία, Γεωργίου Ραφαέλλα  
Συντονίστριες καθηγήτριες: Κούλα Χέλστρομ,  
Παρασκευούλα Μιχαήλ 
Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Λάρνακας 
Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση αλλά και η ανάπτυξη της τεχνο-
λογίας, η κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
αλλά και η συνεχής εξάντληση των ορυκτών καυσίμων, έφεραν 
την ανάγκη για παραγωγή ενέργειας από ουσίες που δεν ρυ-
παίνουν το περιβάλλον και που δεν πρόκειται να εξαντληθούν. 
Το υδρογόνο και η αιθανόλη είναι οι δικές μας απαντήσεις όσο 
αφορά τη λύση του προβλήματος. 
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Οργανωτική Επιτροπή 
 

Μυρτώ Πουαγκαρέ (Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής, Διευθύντρια, Σχολή Ομόδους) 
Κυριάκος Μπαρρής (Επίτιμος Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής, Διευθυντής, American Academy (Greek) Limassol) 

Νικόλας Νικολάου (Γραμματέας Οργανωτικής Επιτροπής, Λύκειο Αγίου Ιωάννη) 
Παρασκευάς Σαμαράς (Διευθυντής, Γυμνάσιο Δροσιάς) 

Κώστας Δημητριάδης (ΒΔ, Σύνδεσμος Μαθηματικών Κύπρου, Λύκειο Αγίου Νικολάου) 
Ντίνα Μαλά (ΒΔ, Λύκειο Λινόπετρας) 
Αλέξανδρος Γρίβας (Σχολή Ομόδους) 

Αντρέας Σοφοκλέους (Σύνδεσμος Καθηγητών Βιολογίας) 
Αντρέας Χατζηχριστοφής (Τεχνική Σχολή Πάφου) 
Άντρη Αντρέου (Γυμνάσιο Καθολικής, Λεμεσός) 

Απόστολος Δουβαλάκης (Λύκειο Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’, Πάφος) 
Βασιλική Βογιατζή (Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου)  

Γιώργος Μηλιώτης (Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου, Λεμεσός)  
Γιώργος Πούλλαδος (Λύκειο Αγίας Φυλάξεως) 

Ηρώ Ελευθερίου (Γυμνάσιο Καθολικής, Λεμεσός) 
Θεόδωρος Ασλανίδης (Σύνδεσμος Καθηγητών Φυσικής) 

Ιωάννα Πολυδώρου (American Academy (Greek) Limassol) 
Ιωάννης Χατζησάββας (Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας) 

Κυριάκος Κωνσταντινίδης (Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Λεμεσός) 
Κυριάκος Χειλημίντρης (Σύνδεσμος Καθηγητών Χημείας) 

Κωνσταντίνα Κουντούρη (Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου) 
Μαρία Μιτή (Λύκειο Αρχαγγέλου «Απόστολος Μάρκος») 
Ολυμπία Ορφανίδου (Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Λεμεσός) 

Χαρά Λογοθέτη (Λύκειο Αρχαγγέλου «Απόστολος Μάρκος») 
Χριστίνα Αριστοδήμου (Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Λεμεσός)  

Χρίστος Τζιάμπος (Λανίτειο Λύκειο, Λεμεσός) 
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